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So m e n t e  n o 
ano passado, 
as renúncias 

fiscais do governo 
Federal representa-
ram 21% de toda ar-
recadação da união, 
o que equivale a 
r$ 284,8 bilhões. 
mas o relatório da 
cgu aponta que o 
estado não sabe se 
esses programas 
de subsídios estão 
retornando para a 
população, pois não 
há mecanismos que 
monitorem ações 
das empresas bene-
ficiadas.
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Consumo de álcool
mata 3,3 milhões
pessoas por ano

Em 10 anos, houve um aumento de 43,5% no con-
sumo de álcool no Brasil, colocando o nosso país na 
49ª posição no ranking dos países que mais bebem. 
A OMS não vê a ingestão de bebidas alcoólicas como 
um problema, porém atesta que o uso excessivo e a 
falta de controle podem significar ameaça à saúde.

PSDB almeja influenciar
eleição da presidência

na Assembleia
Em recente visita à ALMG, Romeu Zema (Novo) 

deixou claro que não irá interferir na eleição da Mesa 
Diretora do local. Diferente do governador eleito, o 
PSDB planeja eleger o deputado Cássio Soares (PSD) 
como o novo presidente da Casa. Além dele, Leonídio 
Bouças (MDB) (foto) também se interessa pelo cargo.

Programa de atenção às
gestantes é destaque em JF
Juiz de Fora registrou melhora em três dos quatro indicadores estaduais 

da Rede Cegonha, programa de assistência à mulher gestante, do pré-natal 
ao pós-parto, cobrindo até os dois primeiros anos de vida da criança. O 
resultado positivo garante a permanência do programa na cidade, na 
qual foi escolhida para receber incentivo financeiro do Governo Federal e 
do Estado para implantação, monitoramento e ampliação da assistência 
obstétrica e neonatal no componente 2 da Rede Cegonha.

BLACK FRIDAY Pode FAturAr r$ 2 Bi

Uma data lucrativa para o comércio americano 
também está ganhando adeptos no Brasil. Uma 
prova disso é que, para este ano, estima-se que o 
faturamento das lojas online na Black Friday deve 
ser de R$ 2,43 bilhões, aumento de 15% em relação 
ao ano passado.

“Não é uma fusão, mas a extinção 
do Ministério do Meio Ambiente” 
Quando o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sinalizou uma possível junção 

dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, vários órgãos, além de ambien-
talistas e pessoas famosas, criticaram a medida. Adriana Ramos, coordenadora do 
Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA, explica como os retrocessos 
na agenda ambiental podem prejudicar até o agronegócio nacional.

estudo mostra que exercício ajuda 
no tratamento do câncer de próstata

A prática de atividades físicas é um importante fator para a recuperação 
e prevenção ao câncer de próstata. Segundo pesquisa feita por uma univer-
sidade dos Estados Unidos, os pacientes diagnosticados com a doença que 
mantinham uma vida ativa diminuíram em 61% a chance de mortalidade.
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A eleição de 2018 deixou de calças 
na mão profissionais de comunicação 
e políticos profissionais. Se em 2014 as 
redes sociais não influíram tanto, neste 
ano elas foram determinantes. A velha 
forma de fazer campanha acabou: seja 
pela falta de paciência da população ou 
simplesmente porque o crime não pode 
andar mais junto da política; como 
sempre andou e todo mundo se fingia 
de desentendido. 

No âmbito nacional, a polarização 
extrema que vinha desde 2014, juntos 
dos arroubos justiceiros da turma de 
Curitiba, fez brotar o sentimento anti-
-político e anti-política que culminou 
com a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) 
que muitos – eu incluso! – acreditavam 
não ter musculatura para ir além do 
primeiro turno. Erramos. Errei. Assumo. 

Não existe política fora da política e 
o discurso da “nova política” é só um ro-
cocó para seduzir deslumbrados. Quem 
é do meio sabe! Mas desejo, e creio ser 
dever de todo brasileiro patriota, uma 
boa sorte ao novo Governo. O Brasil não 
aguenta mais a separação entre “nós” 
e “eles”, cravada desde 2003 pelo co-
munopetismo ou o lulopetismo, como 
gostam de definir os mais inocentes. 

Preocupa-me, entretanto, alguns 
anúncios já feitos, como o super minis-

tério da Justiça e Segurança Pública, a 
ser comandado pelo juiz Sérgio Moro, 
um sujeito que tem lá interpretações 
muito próprias, para não dizer extrava-
gantes, tanto da Constituição quanto 
do Código de Processo Penal. 

A ideia é juntar as atribuições de 
Ministério da Justiça, Transparência e 
Controladoria-Geral da União, Segu-
rança Pública e o COAF -- Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras, hoje 
subordinado ao Ministério da Fazenda. 
Nem Paulo Guedes, czar da economia, 
terá tanta influência no novo governo. 
Sergio Moro terá na palma da mão a 
vida de qualquer indivíduo da Repúbli-
ca, incluindo os digníssimos parlamen-
tares, todo o Judiciário e até os vestais 
da moralidade: o Ministério Público. 
Um poder realmente incontrastável. E 
isso é um perigo. Cheira a Gestapo. À 
polícia política. 

minAs gerAis. A surpresa em 
Minas foi a eleição de Romeu Zema 
(NOVO). De novo aqui tivemos o voto 
anti-política. Mas não foi só isso. Foi 
fruto de erros estratégicos do PSDB 
aecista. Aécio Neves (PSDB) errou em 
2014 ao não aceitar a derrota e se aliar 
ao MDB para propor um processo de 
impeachment que eu, que modéstia à 
parte tenho razoável leitura jurídica até 

hoje tenho dificuldade para explicar. Afi-
nal, se pedalada fiscal fosse motivo para 
derrubar alguém, não teríamos um 
prefeito exercendo mandato no Brasil. 

O PSDB embarcou no governo 
Temer, e carregou consigo sua impopu-
laridade aliada a sua natural vaidade. 
Em Minas deram a eleição como ganha, 
subiram no salto e quando a porrada 
desceu no primeiro turno, não sabiam 
como lidar com a situação. Para quem 
sempre andou a reboque de um líder 
acostumado a calar opositores com o 
poder financeiro ou político, andar so-
zinho foi uma aventura perigosa. Jogo 
jogado, lambari pescado, resultado 
colocado. 

E para quem acredita que um par-
tido formado, montado e financiado 
no Estado por grandes empresários é 
um mosteiro, só lamento dizer que não 
existem virgens no bordel. Empresário 
visa o lucro. De boas intenções o inferno 
está cheio e eu desconfio sobremaneira 
de quem prega muita moralidade. 
Ainda assim, que o novo governo con-
siga tirar Minas do lamaçal que o PT a 
enfiou, mas, sejamos justos: o governo 
Pimentel foi um desastre, mas quem 
deixou a bomba armada para explodir 
no colo dele foi o PSDB. 

Viva a alternância democrática.

Zema na Assembleia 
Como se registrou por meio da imprensa, na semana passada, o governador 

eleito Romeu Zema (Novo) começou a trilhar o caminho, com o objetivo de 
minimizar a tensão do relacionamento entre ele e os deputados estaduais. Sem 
alarde, na manhã de segunda-feira, dia 5, esteve no gabinete do presidente da 
Assembleia, Adaclever Lopes (MDB), onde se encontrou com outros parlamentares 
e influentes assessores do Legislativo mineiro. 

Segundo pessoas que participaram do encontro, nada sobre a sucessão na 
Casa foi tratado. Basicamente, o bate-papo discorreu-se sobre a importância 
do diálogo entre os dois poderes, ou seja, foi uma espécie de sinalização para 
abaixar a guarda depois de uma campanha na qual Zema disse frases de efeito, 
como a que “enquadraria o Legislativo”. Mas é válido destacar que essas falas 
estavam em um contexto que o então candidato queria mostrar que, uma vez 
eleito, iria promover mudança substanciais, sem as quais a máquina pública 
mineira continuaria emperrada. 

É fulgente que o novo governador está conversando com os poderes consti-
tuídos no estado para só depois investir no cargo para o qual foi eleito e tomar as 
primeiras medidas capazes de sinalizar em direção à nova ordem administrativa 
e emendas do Palácio da Liberdade. 

Relativamente aos bastidores do Legislativo, o assunto predominante é a 
eleição para a presidência da Assembleia. Até o momento são vários os nomes 
listados, destacando-se em princípio o ex-secretário e líder do bloco indepen-
dente, Agostinho Patrus Filho (PV), que teria, de acordo os com comentários, 
apoio do atual presidente Adalclever Lopes (MDB). No entanto, essa informação 
não pode ser confirmada. Só para esclarecer, se o mote é a aproximação com o 
futuro governador, quem poderia nutrir mais chances por ilação seria o deputado 
Bosco (Avante), conterrâneo de Zema e com quem esteve no segundo turno.

Prestes a iniciar o seus 6º mandado, o petebista Arlen Santiago, desta vez, não 
abriria mão de colocar seu nome. Médico, além de acumular outras formações em 
cursos superiores, empresário, ex-prefeito de Coração de Jesus e parlamentar com 
várias legislaturas, Santiago foi, em algumas oportunidades, até sondado para 
ocupar a Secretaria de Estado, cargo que certamente não se interessou à época. 

Agora focado no pleito a ser realizado no dia 31 de janeiro, o parlamentar 
busca entendimento com os antigos e novos colegas de parlamento, expondo 
as suas idéias e propostas para administrar o local. O comando da Assembleia 
é tido como o segundo posto mais relevante de Minas, talvez, em função dessa 
realidade, existam tantas candidaturas visando conquistá-la. 

Basta perceber que, além de Patrus e Santiago, outros nomes estão na disputa 
como Sargento Rodrigues (PTB); Dalmo Ribeiro (PSDB), dono de uma longa ex-
periência como paramentar; João Magalhães e Leonídio Bouças, ambos do MDB, 
entre outros que volta e meia são mencionadas como interessados. 

O consenso entre todos os postulantes aponta para uma direção: muito 
provavelmente, o governador eleito, por uma questão de estratégia, tentaria 
ficar equidistante neste embate. A conferir...

“retrocessos na agenda ambiental representam
riscos à reputação dos produtores brasileiros”

Em entrevista ao edição do Bra-
sil, a especialista em política 
ambiental e coordenadora do 
Programa de Política e Direito 

Socioambiental do Instituto Socioam-
biental (ISA), Adriana Ramos critica o 
sinal do presidente eleito, Jair Bolsonaro 
(PSL), de criar um único ministério en-
volvendo Agricultura e Meio Ambiente.

outros países unem os minis-
térios da Agricultura e do meio 
Ambiente?

Levantamento realizado pelo Obser-
vatório do Clima demonstra que nenhum  
país com as dimensões do Brasil tem essa 
junção ou submissão, nem mesmo ou-
tros grandes produtores de commodities 
como o nosso país. EUA, Índi a,  China, 
Canadá, México ,  Argentina  e  Espanha  
mantêm pastas separadas. Na Austrália, 
Meio Ambiente incorpora Energia; na 
Alemanha, integra segurança nuclear; 
na Holanda, atribuições do Ministério 
do Meio Ambiente são divididas em três 
pastas: Infraestrutura e Gerenciamento 
Hídrico, Agricultura, Natureza e Quali-
dade Alimentar e Economia e Política 
de Clima. No Reino Unido, Agricultura 
e Meio Ambiente são unidas no Defra 
(Departamento de Meio Ambiente, Ali-
mentação e Assuntos Rurais). Lá a junção 
faz sentido, porque  56% do território do 
país é composto por pastos e lavouras  e 
cerca de 30% por ambientes naturais. No 
Brasil, a proporção é inversa. Além disso, 
no Reino Unido, como na Holanda, existe 
um ministério separado para mudanças 
climáticas, unido com Energia. Nos dois 
países europeus buscou-se a transversa-
lidade das políticas, mas priorizando o 
meio ambiente. 

  

com sua experiência, como você 
acredita que o mundo vai receber 
essa mensagem do Brasil? 

Há uma imensa preocupação com 
a forma como o Brasil cuida do meio 
ambiente e dos direitos humanos, já 
que  a economia brasileira, em especial 
o agronegócio, é totalmente conectada 
com mercados globais, que demandam 
salvaguardas consistentes relacionadas 
à sustentabilidade da produção. Retro-
cessos na agenda ambiental do país 
podem representar riscos à reputação 
das empresas e produtores brasileiros, 
colocando o país na contramão do 
movimento global de transição para a 
economia de baixo carbono. Não é à toa 
que   a proposta já recebeu resistência da 
própria bancada ruralista.   

o que a medida pode significar 
para os povos indígenas? 

Alguns temas de interesse dos povos 
indígenas estão sob a responsabilidade 
do Ministério do Meio Ambiente, como 
é o caso da proteção ao conhecimento 
tradicional, a partir do Marco Legal de 
Acesso ao Patrimônio Genético, o Plano 
Nacional de Áreas Protegidas e a Política 
Nacional de Gestão Ambiental e Territorial 
das Terras Indígenas (PNGATI).  

  
Qual é a função do lobby da ban-
cada ruralista nessa questão? 

A bancada ruralista tem colocado a 
flexibilização da legislação ambiental, 
bem como a destituição dos direitos 
indígenas, como sua pauta prioritária já 
há algum tempo.  

Qual é o papel da Amazônia nas 
relações internacionais do Brasil? 

Proteger a Amazônia deveria ser 
compromisso de toda a sociedade e 
dos governos do Brasil. Nenhum país do 

mundo tem as características ambien-
tais do nosso: a maior biodiversidade 
do planeta, mais de 50% do território 
coberto por vegetação nativa, a maior 
floresta tropical e maior bacia hidrográ-
fica do mundo, uma agricultura tropical 
fortemente dependente de chuvas e 
quase 30% do território coberto por 
áreas protegidas, entre unidades de 
conservação e terras indígenas. Esses 
ativos são cruciais não apenas para a 
qualidade de vida, mas também para 
a economia: por exemplo, 80% da 
energia hidrelétrica do país é gerada 
por rios que nascem em ou passam 
por unidades de conservação e o maior 
projeto de mineração de ferro do pla-
neta está dentro de uma unidade de 
conservação no Pará.  Além disso, a 
Amazônia é uma região compartilha-
da com outros países e reconhecida 
globalmente por sua importância para 
a regulação climática global, o que 
colocou o Brasil sempre em posição de 
liderança nos fóruns globais sobre meio 
ambiente e atividades econômicas que 
se realizam na região.

o que uma fusão dos ministérios da 
Agricultura e do meio Ambiente pode 
significar em termos ambientais? 

O que está dito sobre a proposta indica não 
uma fusão, mas a extinção do Ministério do 
Meio Ambiente como o conhecemos, ou seja, 
como órgão central do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente, instituído pela lei da Política 
Nacional de Meio Ambiente, desde 1981. As 
declarações não permitem compreender como 
serão tratadas questões relativas a temas como 
infraestrutura, energia, conservação da biodi-
versidade e de ambientes marinhos, resíduos, 
emissões de gases de efeito estufa por atividades 
de transporte,  zoneamento ambiental urbano,  
entre outros que fazem parte da agenda do Mi-
nistério do Meio Ambiente hoje. Também trata 
de licenciar, via Ibama, atividades industriais 
e o setor de petróleo. Dos 2.800 processos de 
licenciamento no Ibama, só 29 têm relação com 
agropecuária. 

  

isso significaria que as demandas am-
bientais seriam colocadas em segundo 
plano? 

A extinção de um ministério é uma sinaliza-
ção de que o assunto é considerado de menor 
importância em relação aos temas que seguem 
com um ministério próprio. Só conhecendo a 
proposta na sua integralidade é possível avaliar 
como garantir que as demandas não sejam colo-
cadas em segundo plano. Mas o papel regulador 
do Ministério do Meio Ambiente estará subordi-
nado a um dos setores regulados, o que implica 
conflito de interesse e provável acirramento dos 
impasses e problemas existentes.  
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Pequeno panorama sobre a eleição 2018

especialista em política ambiental Adriana ramos
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V I G Í L I A S

A recente visita do governador eleito 
Romeu Zema (Novo) à Assembleia 
Legislativa, juntamente com seu 
vice Paulo Brant, foi um gesto para 

manter a política da boa vizinhança com o 
poder Legislativo. “Nada mais além disso”, co-
mentou um empresário amigo do futuro chefe 
do Executivo mineiro.

Outros poderes estaduais, inclusive o Judi-
ciário, por intermédio do presidente da Corte, 
Nelson Missias, também recebeu o governador 
em um clima de cordialidade para uma troca 
de opiniões, próprio do momento democrático.

sucessão na Assembleia 
Apurações de bastidores apontam que, em 

momento algum, Zema e Brant demonstraram 
qualquer inclinação por um nome específico 
dos pré-candidatos ao posto de presidente 

da Assembleia Legislativa. O futuro dirigente 
mineiro estaria centrado nos estudos da real 
situação financeira do estado, tema que será 
priorizado por ele e sua equipe no início do ano.  

Provavelmente, se algum postulante à 
sucessão de Adalclever Lopes (MDB) tem ten-
tado usar o relacionamento com os dirigentes 
do Palácio da Liberdade, não deve passar de 
mero exercício de imaginação ou especulação. 
Mesmo porque a eleição da Mesa Diretora do 
Legislativo só ocorrerá no dia 31 de janeiro. E, 
como dizem os jornalistas da crônica política, 
tudo não passa de balão de ensaio, inclusive os 
boatos que insinuam uma relação entre o PSDB 
e o parlamentar Cássio Soares, uma vez que ele 
é filiado ao PSD. 

Soares teve o seu nome indicado como um 
dos pleiteantes ao posto de presidente, supos-
tamente, mediante o apoio de nomes como 
Danilo de Castro, Mauri Torres e outras pessoas 
do partido tucano. Essa informação revela que o 
PSDB estaria abdicando de apostar no veterano 
deputado Dalmo Ribeiro.

Enquanto isso, no Partido Verde o ambiente é 
de euforia em relação à campanha empreendida 
por Agostinho Patrus, que concedeu entrevistas 
antecipando qual seria sua bandeira, caso seja 
eleito para o posto. Inclusive, Agostinho teria re-
cebido, informalmente, apoio de uma ala do PT, 
coincidentemente representantes de um grupo 
disposto a fazer oposição ao próximo governo. Essa 
adesão, se confirmada, pode não ser bem-vinda, 
uma vez que ele almeja ser aliado a Zema. 

De outro lado, segue a candidatura de Leonído 
Bouças (MDB) e Arlen Santiago (PTB). O petebista 
tem o incentivo dos pequenos partidos e políticos 
influentes, como Antonio Anastasia (PSDB), Carlos 
Viana (PHS) e Rodrigo Pacheco (DEM). Claro, eles 
não têm votos, mas carregam forte apelo político 
nessa decisão complexa que está em jogo. 

Ao lado de Arlen ainda estaria o deputado 
Virgílio Guimarães (PT), disposto a aceitar o 
cargo de primeiro-secretário, aliás, essa é a 
segunda cadeira mais influente da Mesa da 
Casa. Guimarães, pelos cálculos, teria de quatro 
a seis entre os 10 votos dos deputados do PT.

Uma noite histórica para a advoca-
cia mineira. Mais de 1.400 profissionais 
do direito, de 70 subseções, participa-
ram do lançamento oficial da Chapa 
1 - OAB Vanguarda, que tem como 
candidato a presidente Sérgio Murilo. A 
eleição para presidente da OAB/MG 
acontece no dia 24 de novembro.  

O evento aconteceu no Automóvel 
Clube, em Belo Horizonte, no último 
dia 5. Na oportunidade, Sérgio expôs 
a composição de sua diretoria, con-
selheiros e apresentou os pilares de 
suas propostas, que abraçam toda a 
advocacia mineira: redução no valor 
da anuidade; gestão eficiente, transpa-
rente e ética; ampliação do mercado de 
trabalho para advogadas e advogados 
junto ao programa direito na escola; e 
desconto gradativo na anuidade para o 
jovem advogado;

Parabenizo o presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), pela indicação do juiz Sérgio Moro, ao 
cargo de ministro da Justiça. Demonstra que 
as indicações, conforme prometidas em sua 
campanha eleitoral, não teria um viés da velha 
política do “toma lá, dá cá”, baseando-se, única 
e exclusivamente, em critérios técnicos, nota-
damente para uma pasta desta envergadura e 
importância para o Brasil.

Pergunta-se: Por que o juiz Sérgio Moro? 
Não há no país pessoa com a mesma formação 
e conhecimento do magistrado que julgará os 
processos da Operação Lava Jato? Será que a 
indicação, como manifestado pela presidente 
do PT, Gleisi Hoffman, não poderia levantar 
suspeitas das decisões do magistrado enquanto 
julgador?

Estas indagações merecem respostas. 
Quanto à primeira, pode-se dizer, sem medo 
de errar, que existem profissionais, dentro e fora 
da magistratura, com a mesma competência 
e seriedade do juiz Sérgio Moro. Ocorre que o 
Brasil, infelizmente, viveu e, espero que isto fique 
apenas no passado, uma crise moral sem pre-
cedentes. As maiores empreiteiras do país estão 

envolvidas em corrupção, lavagem de dinheiro 
e outros tipos penais. Políticos incluídos nessa 
organização criminosa encontram-se presos, 
condenados ou investigados. Tudo isso leva ao 
um descrédito da população a quaisquer polí-
ticos, e a todas as pessoas que ocupam cargos 
indicados pelo governo, em uma generalização 
não salutar e inverídica.

O juiz Moro, em vista da sua atuação firme, 
imparcial a frente dos processos que presidiu e 
sentenciou personalidades do mundo político e 
empresarial, o fez com a admiração da maioria 
da população, o reconhecendo como homem 
sério e probo. Evidente que críticas surgiram 
tanto da indicação do magistrado para o cargo 
de ministro, como alguns posicionamentos 
jurídicos na condução dos processos, o que 
é natural em uma democracia e na área de 
direito. Eu mesmo, já manifestei em artigos, ser 
contrário a algumas posições jurídicas de Moro, 
mas todas no campo da ciência e nunca de sua 
honorabilidade e independência.

A segunda indagação, a mim, me parece 
mais um “jus sperniandi”, o direito de espernear, 
comum àqueles em que as decisões judiciais 

contrariam seus interesses. Não é verdade que a 
decisão do Moro afastou Lula (PT) da possibilida-
de de concorrer ao cargo de representante maior 
da nação. A Lei da Ficha Limpa é que determina 
a inelegibilidade a cargos eletivos àqueles que 
são condenados por colegiados ou sentença 
transitada em julgado. Moro, não tinha e não 
tem esta competência, por ser um magistrado 
de primeiro grau. Apenas as condenações em 
segundo grau, por órgão colegiado, atendem 
este requisito legal. Como sabido, o Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 4ª região, além de 
confirmar a sentença do juízo primeiro, ainda 
majorou a pena do réu Lula. Neste raciocínio, de 
acordo com a legislação vigente, quem tornou 
Lula inelegível foi a própria lei e a decisão dos 
desembargadores daquele Tribunal Federal. 

Acrescente-se que quando proferido a deci-
são de primeiro grau em desfavor de Lula, em 
12 de julho de 2017, Bolsonaro apresentava-se 
como pré-candidato ao cargo e todas as pes-
quisas eleitorais indicavam que ele não obteria 
sucesso nas urnas, portanto, as afirmações que 
Moro teria motivação política resume-se no 
lídimo direito de espernear, nada mais.

nomeação do juiz sérgio moro

Zema não tem preferência por
nome para presidir a Assembleia

eujácio silva

Arlen santiago mantém diálogo
com pequenos partidos

Virgílio guimarães aceitaria
ser o primeiro-secretário

cássio soares entrou na lista pela
presidência da Assembleia
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Advogados participam do lançamento de
Sérgio Murilo para presidente da OAB/MG

“É uma noite especial para 
a advocacia mineira. De forma 
democrática estamos reunidos 
em torno de um projeto coleti-
vo, construído por advogadas e 
advogados de todo o Estado. Na 
Caixa, já mostramos toda força 
de nossa equipe, realizando uma 
gestão eficiente, transparente 
e que serviu de modelo para 
todo país. Na Ordem, não será 
diferente, vamos diminuir as 
anuidades, criando receitas al-
ternativas, assim como fizemos 
na Caixa. Nós sabemos como 
fazer. Aqueles que tentam nos 
copiar, precisam mostrar como 
fazer, pois nós já mostramos 
nossa eficiência. Um por todos 
e todos pela Chapa 1 - OAB Van-
guarda”, destacou Sérgio.

1º ano de inscrição na Ordem: 50% de desconto;

2º ano de inscrição na Ordem: 40% de desconto;

3º ano de inscrição na Ordem: 30% de desconto;

4º ano de inscrição na Ordem: 20% de desconto;

5º ano de inscrição na Ordem: 10% de desconto.
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Presidente sem prestígio 
Distanciado da grande mídia de Belo Horizonte, o presiden-

te da Câmara de Vereadores, Henrique Braga (PSDB), sequer 
cogita disputar o cargo novamente, mesmo porque, haveria 
possibilidade de não conquistar êxito. Por ser da denominada 
bancada dos evangélicos da Casa, o ilustre vereador deve fazer 
parte do time que, segundo o qual, não há necessidade de 
mostrar muito serviço nos bastidores, pois tem votos garanti-
dos. Um dia a casa cai, gente.

o superministro 
Nem mesmo delfim netto conquistou tanto prestígio na 

época em que comandava a economia brasileira nos governos 
durante o regime militar. Na administração de Jair Bolsonaro 
(PSL), a autoridade máxima da área é o empresário e econo-
mista Paulo guedes. Vamos ver em que mar vai desaguar 
esse barco de luxo. Opinião do consultor político gaudêncio 
torquato.  

Quem vai mandar 
Já na opinião do professor da PUC de São Paulo e econo-

mista Antonio corrêa de lacerda, além do grupo econômico 
comandado pelo economista Paulo guedes, o segundo 
pelotão com maior raio de influência no futuro governo de 
Bolsonaro (PSL) serão os militares. 

inquietação na Assembleia
Alguns parlamentares que estão chegando para cumprir 

mandato na Assembleia conquistaram o eleitor por meio do 
mundo virtual. E estes mesmos nomes prometem uma revolu-
ção nos bastidores da Casa. Até mesmo filmar cenas nas salas 
reservadas de seus colegas para denunciar possíveis faltas na 
atuação. Isto vai dar xabú, ora se vai. 

reforma complicada 
Depois de percorrer os bastidores do Senado em Brasília, 

a jornalista global natuza nery sentenciou: “Pelo que apu-
rei, não há clima algum no sentido de aprovar a Reforma 
da Previdência no Congresso Nacional. O problema é que 
grande parte dos atuais senadores perderam seus mandatos 
e não querem ser enterrados com mais esse desgaste”, avalia 
a comunicadora.

Pt sem espaço
Ainda de Brasília, segundo avaliação do jornalista gerson 

camarotti, o PT irá continuar tentando, mas dificilmente tem 
condições de se firmar como a maior liderança de oposição. 
“Este papel será dividido com ciro gomes (PDT), um dos polí-
ticos que promete infernizar a vida do governo”, diz o jornalista

Bolsonaro ideológico 
“O Partido dos Trabalhadores sempre agiu com seu viés de 

partido de esquerda, inclusive com suas ações mais voltadas 
para os programas sociais de massa. Agora, o novo presidente 
da República deu sinais, até mesmo em relação à política 
externa, que atuará com uma direção de direita. Ou seja, está 
agindo ideologicamente e isso pode ser um problema”, comenta 
o jornalista merval Pereira. Vamos esperar para ver, pessoal.

sucessão em Brasília
Antes da eleição, o deputado mineiro Fábio ramalho 

(MDB) espalhava aos quatro ventos que seria reeleito, como 
terminou acontecendo. Na sequência, começaria a sua cam-
panha visando a eleição para presidente da Câmara Federal. 
Atualmente, ele é vice-presidente da Casa. Mas as mudanças 
por lá foram tantas que o nosso conhecido Fabinho liderança 
nada tem falado sobre o assunto. Coisas da política brasileira...

Arlen x Zema
Debatendo sobre diversos temas no programa Mundo 

Político da TV Assembleia, o experiente deputado do PTB Ar-
len santiago conclamou os três senadores mineiros: Antonio 
Anastasia (PSDB), carlos Viana (PHS) e rodrigo Pacheco 
(DEM) a apoiarem o futuro governo romeu Zema (Novo), 
no sentido de renegociar a dívida do Estado com a União. Na 
avaliação do parlamentar mineiro, esta seria a grande solução 
para minimizar a crise financeira. 

Fiemg contra Bolsonaro
Mesmo não sabendo qual a força de suas declarações, o 

presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), empresário Flávio roscoe, fez coro ao presi-
dente Nacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
no sentido de criticar o futuro presidente Bolsonaro (PSL) que 
resolveu acabar com o Ministério da Indústria e Comércio e 
anexá-lo ao segmento da indústria em um superministério 
da Fazenda, Planejamento etc. 

erro de avaliação
Os petistas mineiros consideram que a avaliação do deputa-

do federal rogério correia (PT), no sentido de que seu partido 
vai apoiar o nome do deputado Agostinho Patrus (PV) para a 
presidência da Assembleia, foi feita de maneira simplista e pode 
não representar o exato pensamento dos 10 parlamentares. 

em tempo. correia foi eleito parlamentar federal, portanto, 
não terá voto na oportunidade.

oposição entre petistas
Consta nos bastidores da Assembleia o trabalho do vetera-

no político Virgílio guimarães (PT), eleito deputado estadual 
em sua campanha para se tornar presidente do Legislativo 
mineiro tem, no momento, oposição dentro de seu próprio 
partido. Cruz credo, gente!

mailto:rose@navescoelhobh.com.br
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daniel Amaro

malheiro na advocacia 
Abatido pelas ruas de Belo Horizonte, o ex-deputado esta-

dual e ex-vice-prefeito de BH, délio malheiros, está de volta ao 
seu mundo original: a advocacia. O raciocínio é de que, talvez, 
ele não tenha mais espaço para disputar qualquer cargo eletivo.  

lacerda na ativa
Por seu turno, o ex-prefeito marcio lacerda, que quase 

foi candidato a governador e terminou sendo jogado para 
escanteio por seus inimigos, ainda mantém o seu escritório 
político na região da Savassi. Talvez ainda tenha expectativa de 
disputar a PBH daqui a 2 anos. Resta saber se ele terá coragem 
de bater de frente com o atual prefeito Alexandre kalil (PHS). 
Aí sim, seria um duelo de gigantes.

Amil x unimed
Há cerca de 10 anos, chegava em Belo Horizonte o grupo 

Amil, plano de saúde com fôlego para disputar o mercado, 
inclusive, com a poderosa Unimed. Mas, pelo visto, a empresa 
está se recolhendo de maneira gradual. Aqui, em Minas, pouco 
se houve falar da presença do grupo paulistano.

economia criativa
“O Brasil precisa de uma economia criativa e inclusiva 

abrindo mais espaço e oportunidade para um universo maior. 
A economia tradicional, depois da era da informática, é coisa 
que vai ficar para a história. E se o governo quiser apostar nesta 
direção, pode minimizar muitos de seus problemas, especial-
mente em relação à política de criação de empregos”. Opinião 
do cientista político de São Paulo rodrigo Prado.

eterna oposição
Depois de ficar 4 anos como oposição ao governo, o de-

putado tucano gustavo Valadares agora quer fazer parte de 
um grupo livre, onde continua a ser oposição de forma mais 
branda. Certamente, ele não almeja mais 4 anos no limbo, 
sem poder levar benefícios para os seus prefeitos.

liberdade de imprensa
Advogado criminalista e professor universitário, o paulistano ro-

berto delmanto Junior comentou, semana passada, na TV Cultura, 
que os advogados e outras entidades da classe devem debaterem 
em favor da liberdade de imprensa neste momento de dificuldade. 
Até que enfim apareceu alguém para tratar desse assunto.  

Petista sumido
Durante duas décadas, o ex-ministro luiz soares dulci era figura 

de proa no sindicalismo mineiro. Na administração lula (PT), ele 
comandou a Secretaria Geral da Presidência. Agora, com os pro-
blemas enfrentados pelo seu ex-patrão, dulci tomou chá de sumiço.

Adalclever sacrificado
Ao ser indagado sobre o projeto político de Adalclever Lo-

pes (MDB), o deputado do PDT Carlos Pimenta, que é amigo 
do presidente da Assembleia comentou: “Levaram ele para o 
sacrifício, para uma candidatura complicada. Pagou o preço 
de ser leal aos companheiros”, disse.

Quem deseja começar 2019 com um novo 
emprego deve ficar atento, pois o momento é 
oportuno para quem procura uma vaga de tra-
balho. Com a chegada do fim de ano, o comércio 
já se prepara para o aumento do movimento nas 
lojas e das vendas. Para isso, tradicionalmente, 
abre vagas para empregos temporários e essa 
pode ser a chance para quem deseja ingressar ou 
voltar ao mercado de trabalho. Uma pesquisa re-
alizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) apontou que entre os lojistas 
que irão reforçar suas equipes para o período 
do Natal, a maioria (50,4%) afirmou que existe 
grande possibilidade de efetivar os funcionários 
temporários. Apenas 24,4% responderam que a 
chance de contratação é muito baixa. 

Ainda estamos com uma taxa de desempre-
go muito grande no país, por isso os profissio-
nais devem aproveitar esta oportunidade para 
buscarem sua recolocação no mercado e quem 
sabe começar o ano com a carteira assinada. O 
alto percentual de empresas que consideram a 
efetivação dos temporários também é um sinal 
positivo. Isso mostra que os empresários enxer-
gam um cenário melhor para 2019 e que podem 
aumentar seu quadro de funcionários.

Geralmente, o perfil solicitado dos 
candidatos para as vagas temporárias do 
comércio é que sejam pessoas com idade 
superior a 18 anos, que tenham disponibili-
dade de horário - inclusive finais de semana 
e feriados -, ensino médio completo, boa 
comunicação, simpatia e boa apresentação. 
Segundo o levantamento da CDL/BH, a 
maioria das vagas (69,5%) são para o cargo 
de vendedor. Para está função é imprescin-
dível que o candidato seja comunicativo, 
desenvolto e simpático. Experiência prévia 
no varejo também pode ser considerada 
um diferencial.

Entre os empresários da capital que irão 
contratar funcionários extras para atender a 
demanda do melhor período de vendas do 
ano, os dos setores de supermercados e pro-
dutos alimentícios e os de tecidos, vestuário, 
armarinho e calçados são os que mais irão 
contratar. Estes segmentos serão responsáveis 
por 62,8% das vagas. Esses setores estão entre 
os que o movimento é maior no final do ano, 
por isso a necessidade de mais mão de obra. 
Em média, cada lojista deve contratar 3,5 
empregados temporários. 

Para garantir a vaga de emprego, os 
temporários devem demostrar proatividade 
e realizar um bom trabalho, mostrando in-
teresse em cumprir suas tarefas. Pois, ainda 
de acordo com a pesquisa da CDL/BH, a falta 
de profissionalismo e responsabilidade dos 
temporários são as principais dificuldades 
enfrentadas pelos empresários na hora da 
contratação dos novos funcionários, conforme 
42,7% dos entrevistados. 

O empregado temporário deve saber 
aproveitar a oportunidade e demonstrar com-
prometimento com o trabalho, atendendo 
bem a clientela e fazendo boas vendas. Com 
isso ele aumenta suas chances de conquistar 
um emprego definitivo a partir de janeiro, 
como consequência de um trabalho tempo-
rário bem feito. Cada vez mais as empresas 
estão em busca de encontrar profissionais 
envolvidos, engajados e motivados. E durante 
o contrato temporário o trabalhador poderá 
mostrar todo seu potencial. Mesmo que a 
efetivação não seja imediata, porque na 
ocasião a empresa não precisa de uma nova 
contratação, ele será lembrado nas vagas 
que surgirem.

mais chances de efetivação

Vendas do e-commerce na Black 
Friday devem chegar a r$ 2,43 bi

A Black Friday, um dos principais 
eventos para o e-commerce brasi-
leiro está se aproximando e deve 
voltar a bater recorde de fatura-

mento. De acordo com o levantamento da 
Ebit/Nielsen, a expectativa é vender R$ 2,43 
bilhões em 2018, um crescimento de 15% na 
comparação com o ano passado. Os números 
vêm aumento a cada edição, reforçando 
que a data está cada vez mais consolidada 
no país.

A data é muito popular nos Estados Unidos, 
onde as pessoas fazem longas filas nas portas 
das lojas físicas. Por aqui também acontece, no 
entanto, o principal canal de vendas durante a 
data é o e-commerce. Em 2017, 52% das pessoas 
entrevistadas fizeram suas compras em uma loja 
online e 57% delas pesquisaram os produtos de 
interesse na internet antes de concluir a aqui-
sição. Este ano, o número de pedidos na web 
pode chegar a 4 milhões, com tíquete médio 
de R$ 607,5.

O evento está marcado para o dia 23 de 
novembro, mas já é possível acessar a página 
na internet das lojas de varejo mais populares 
do país para verificar uma prévia dos itens 
que vão entrar em promoção. E são os mais 
diversos produtos como eletrodomésticos, ele-
trônicos, smartphones, móveis e muito mais. 
Algumas prometem descontos que podem 
chegar a 80%. 

categorias mais desejadas
pelo E-Consumidor

1º - Eletrônicos

2º - Eletrodomésticos

3º - Smartphones

4º - Informática

5º - Moda e acessórios

6º - Cosméticos e perfumaria

7º - Casa e decoração

8º - Livros

9º - Brinquedos e games

10º - Esporte e Lazer
Fonte: Ebit/Nielsen

O levantamento da Ebit/Nielsen também 
mostrou que 88,6% dos e-consumidores têm 
intenção de comprar na ocasião. E, apesar da 
proximidade com o Natal, a Black Friday não 
representa perigo para as vendas de dezem-
bro, já que continua sendo, majoritariamente, 
usada para compras de uso próprio para 69% 
das pessoas.

No que diz respeito ao comportamento dos 
e-consumidores, 46% afirmaram que vão fazer 
suas aquisições na sexta-feira (23) e outros 22% 
indicaram que preferem comprar entre os dias 
24 e 30 de novembro. Há também 3% que vão 
garimpar promoções pré-Black Friday entre os 
dias 16 e 22 do mês.

A esteticista Natália Fonseca é uma dessas 
pessoas que vai aproveitar o dia de ofertas 
para encher o carrinho. “Estou esperando 
ansiosa pelas promoções. Todo ano sempre 
acompanho, pesquiso bastante em vários sites 
e comparo com a loja física também. Ano pas-
sado comprei uma Smart TV, porque o preço 
estava bem em conta. Com o desconto, paguei 
cerca de R$ 1.200 e ainda dividi no cartão sem 
juros e frete grátis. Este ano estou pensando em 
adquirir uma mesa de jantar”.

O designer gráfico Bruno Oliveira também 
aguarda pela Black Friday. “Como a data é próxi-
ma ao Natal pretendo comprar algumas coisas, 
desde que as ofertas estejam realmente boas. 
Estou pensando em adquirir um notebook mais 

moderno, mas ainda tenho um pouco de receio, 
pois muitas lojas aumentam o preço do produto 
para aplicar os descontos. Isso é só enganação 
para atrair cliente e vender mais”, finaliza.

Quantidade de pedidos feitos via internet pode chegar a 4 milhões
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A primeira 
Black Friday do 

Brasil aconteceu 
em novembro 
de 2010 e foi 
totalmente 

online

Você sabia?
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leíse costa

Gislaine de Araujo, 
aluna Senac que criou 

possibilidades para sua carreira.

Graduação 
no Senac.

Quem escolhe uma profissão faz

Vestibular Contínuo 2019
Inscrições abertas

FIES | PROUNI

INScREvA-SE:
0800 724 4440 | vestibularfaculdadesenac.com.br

conheça também nossos 
cursos Técnicos e MBA.

Em Belo Horizonte:
Gastronomia
Duração: 2 anos

 Faculdade Senac - Campus BH
Rua Tupinambás, 1.038 - Centro

Em contagem:
Administração 
Duração: 4 anos

ciências contábeis
Duração: 4 anos

Gestão da Qualidade
Duração: 2 anos

 Faculdade Senac - Campus Contagem
Rua das Paineiras, 1.300 - Eldorado

Em Barbacena:
Gastronomia 
Duração: 2 anos

Hotelaria 
Duração: 2 anos

 Faculdade Senac - Campus Barbacena
Rua Cruz das Almas, s/n - Caiçaras

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) ouviu 
o apelo de representantes dos ven-
dedores ambulantes que atuam 
nas ruas de Belo Horizonte. Eles 
pediram ajuda do Legislativo para 
convencer a prefeitura da capital 
a realizar licitação para o trabalho 
em logradouros públicos.

O presidente da comissão 
e autor do requerimento que 
deu origem à reunião, deputado 
Cristiano Silveira (PT), informou 
que as notas taquigráficas da au-
diência serão enviadas ao prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PHS), e ao presidente da Câmara 
municipal, vereador Henrique 
Braga, para que tenham ciência 
das reclamações feitas pelos 
trabalhadores e de tudo o que foi 
discutido na Assembleia.

Silveira também garantiu 
que a comissão realizará nova 
audiência pública, em breve, com 
representantes da prefeitura, para 
debater o assunto. Na opinião 
do deputado, essa discussão é 
fundamental e urgente, porque, 
diante da atual crise econômica 
do país, não será possível criar 
empregos formais para esses 
trabalhadores e suas famílias, em 
curto e médio prazos.

O ex-vereador de Belo Horizon-
te e representante do Movimento 
dos Trabalhadores em Logradou-
ros Públicos de MG (MTLP), João 
Bosco Rodrigues, reclamou da 
inércia da prefeitura. Ele garante 
que o Código de Posturas do 

município possibilita a presença 
desses trabalhadores nas ruas, es-
pecialmente os que vendem 
alimentos em veículos de tração 
humana (pipoca, churros, picolé, 
algodão doce, água de coco etc.). 
Mas diz que a falta de regulamen-
tação, por parte do Poder Público 
municipal, impede essas pessoas 
de trabalharem de modo formal 
e organizado.

Silveira encorajou os trabalha-
dores a se organizarem e lutarem 
pela sua sobrevivência. “Não será 
fácil, porque estamos com um 
presidente eleito que ameaça 
criminalizar os movimentos so-
ciais, mas não podemos desistir”, 
alertou o deputado.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Informais de 
Belo Horizonte, Ely de Fátima dos 
Santos, aproveitou a audiência 
pública para fazer um histórico 
do movimento dos camelôs na 
capital. Segundo ele, a tentativa 
de levar os ambulantes para os 
shoppings populares, em 2003, 
foi uma violência e um desastre 
para esses trabalhadores.

Na opinião dele, as ações da 
Prefeitura de Belo Horizonte para 
criação dos shoppings, que come-
çaram em 2002, foram injustas 
e só beneficiaram os donos dos 
imóveis onde hoje funcionam as 
lojas. “Fomos obrigados a pagar 
para colocar piso e portas de 
ferro em prédios que estavam 
abandonados e ainda tínhamos 
que pagar um aluguel altíssimo 
para entrar”, contou.

Brasil deixa de lucrar mais de
r$ 284 bi com renúncias fiscais
CGU aponta falta de monitoramento para verificar retorno à sociedade

Renúncias tributárias do Governo 
Federal atingiram R$ 284,8 bilhões 
em 2017, o que corresponde a 
cerca de 21% da arrecadação fede-
ral, segundo avaliação divulgada 
pelo Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU). 
Segundo projeção feita pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, 
o valor estimado para 2018 é de R$ 
283 bilhões. Mas, de acordo com 
o relatório da CGU, falta monitora-
mento das contrapartidas realizadas 
pelas empresas beneficiadas.

Renúncias fiscais são subsídios 
concedidos pelo governo, que abre 
mão de receber parte dos tributos co-
brados para que empresas privadas 
invistam em projetos culturais ou que 
atendam a objetivos específicos do 
governo.  “É dinheiro do contribuin-
te que está sendo destinado para 
reduzir os impostos das organiza-
ções. Portanto, isso só se justifica na 
medida em que trouxer benefícios 
para a sociedade como um todo ou 
para uma determinada localidade”, 
explica o doutor em economia 
Mauro Sayar. Criados via projetos de 
lei, que passaram pelo Congresso, 
esses benefícios atendem a setores, 
regiões, categorias empresariais ou 
mesmo pessoas físicas.

Sayar ainda destaca que a renún-
cia apontada pela CGU é próxima ao 
déficit da Previdência que, ano passa-
do, foi de R$ 280 bilhões. “É um valor 
gigantesco que equivale a oito vezes 
o custo do Bolsa Família”, compara.

Entre os programas de renún-
cia avaliados pela pasta estão o 
programa habitacional Minha 

Casa, Minha Vida (MCMV), Lei 
Rouanet, Zona Franca de Manaus 
(ZFM), Inovar-Auto, Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT), 
Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e 
Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene).

No MCMV, as renúncias foram 
de R$ 582 milhões em 2017. Desse 

total, a CGU fiscalizou R$ 64 milhões 
em duas auditorias. “Foram apresen-
tadas falhas no processo de seleção 
dos beneficiários do programa, além 
de erros de engenharia nas obras 
beneficiadas”, informa o relatório.

Na Sudene, as renúncias foram de 
R$ 3,3 bilhões em 2017. Nesse caso a 
CGU aponta “reiterada ausência de 

planejamento de análise de pleitos 
de incentivos fiscais, dificuldade de 
comunicação com a Receita Federal, 
não implantação de cronograma 
de vistorias, não acompanhamento 
de condições e contrapartidas pelas 
empresas beneficiadas”. 

A ZFM foi a área com o maior vo-
lume de renúncias, que atingiram R$ 

24 bilhões em 2017. No relatório, a 
CGU ressalta o não cumprimento da 
recomendação feita pelo ministério 
para realizar a avaliação de risco de 
decadência em processos de análise 
de prestação de contas.

A fiscalização não mensurou o 
montante que as falhas representam. 
“A avaliação é feita caso a caso, polí-
tica a política, porém, durante a con-
solidação desses trabalhos verificou-se 
que as fragilidades encontradas pela 
CGU na gestão das renúncias tribu-
tárias são diversas e denotam baixo 
grau de boa governança do tema 
pelos gestores de cada política”, afir-
ma Arthur D’Avila, coordenador-geral 
de Auditoria das Áreas de Indústria, 
Comércio Exterior, Serviços e Turismo.

Segundo Sayar, a prática de 
renúncia fiscal é comum em outros 
países. “Em outros lugares do mun-
do também há lobby de grupos que 
tentam abocanhar uma parte do 
orçamento por meio de renúncias 
fiscais. O fato de ser comum não quer 
dizer que é correto”. 

Para Sayar, é comum que as 
empresas chantageiem o governo. 
“Sempre fazem ameaças relaciona-
das a empregos. No caso da Zona 
Franca de Manaus, as empresas estão 
deixando o polo industrial, porque a 
venda industrial despencou no Brasil, 
mesmo com os benefícios estendidos 
até 2073. São 100 anos de subsídio”.

criada em 1967, as empresas da Zona Franca de manaus tiveram incentivos fiscais prorrogados por mais 50 anos
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Ambulantes pedem licitação
para comércio nas ruas de BH

nova audiência para discutir a situação dos
ambulantes deve ser realizada em breve
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

Novembro chegou com um 
repertório literalmente variado 
para o público que gosta de músi-
ca. O Sesc Palladium (Av. Augusto 
de Lima, 420 / Rua Rio de Janei-
ro, 1046 - Centro) reservou uma 
programação diversificada e que 
contempla diversos gêneros. O 
centro cultural, um dos mais im-
portantes do país na atualidade, 
segue privilegiando convidados 
que representam segmentos artís-
ticos distintos, tornando o roteiro 
artístico da capital mineira cada 
vez mais rico. 

Depois de seis anos o Barbatu-
ques estreia, no Grande Teatro do 
Sesc Palladium, mais um projeto 
voltado para o público infantil. No 
álbum ‘Só + 1 pouquinho’, gravado 
no paulistano Estúdio 185, o grupo 
dá vozes e corpos a diversos temas. 
O Barbatuques foi fundado em 

1997, na cidade de São Paulo, para 
desenvolver um trabalho autoral 
calcado somente nos sons produzi-
dos pelo corpo e pela voz. Ocorre em 
10/11. Os ingressos para as plateias 
I, II e III custam R$ 40 (inteira).

Entre os destaques do período 
está ainda o show de lançamento 
do CD ‘Cine Pathé’, de Juarez Mo-
reira. Na ocasião ele vai apresentar 
algumas de suas composições que 
receberam letras de compositores 
como: Fernando Brant, Murilo 
Antunes, Paulinho Pedra Azul, 
Celso Adolfo, Chico Amaral e Si-
mone Guimarães. Juarez receberá 
diversos convidados, entre eles: 
Simone Guimarães, Mônica Sal-
maso, Alaíde Costa, Titi Walter e 
Renato Motha. Será em 13/11, no 
Grande Teatro. Os ingressos para 
as plateias I, II e III custam R$ 20 
(inteira).

A programação ainda reserva 
espaço para o repertório de dois 
gigantes. Um ficou marcado pelas 
inovações propostas ao tango 
argentino. O outro é considerado 
um dos fundadores do movimento 
brasileiro que deu origem à Bossa 
Nova. Em comum, Astor Piazzola e 
Tom Jobim só parecem ter o tempo 
em que fizeram história: nasceram 
na década de 1920 e morreram na 
de 1990.

 No entanto, as características 
que diferenciam suas composições 
prometem ficar menos evidentes 
no recital solo que o pianista 
catarinense Luiz Gustavo Zago 
preparou e será apresentado no 
Grande Teatro do Sesc Palladium, 
em 17 e 18/11. Os ingressos para 
as plateias I, II e III custam R$ 30 
(inteira). Programação completa 
em www.sescmg.com.br

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes 
(MDB), recebeu o governador eleito Romeu Zema (Novo) no Salão No-
bre do Parlamento mineiro. O encontro também teve a participação de 
membros da Mesa e do vice-governador Paulo Brant (Novo)

Zema na Assembleia

Adalclever lopes e romeu Zema

BolsonAro - O presidente eleito, nas entrevistas que concedeu, não fugiu 
ao que sempre foi e prometeu fazer. Continua prometendo combater a corrupção, 
enxugar o governo e promover as reformas necessárias ao desenvolvimento do 
país. Bolsonaro segue dizendo que não irá trocar apoio por cargos públicos e que 
vai prestigiar funcionários competentes para dirigir empresas públicas. O mais 
interessante é que quem prometeu convidar Sérgio Moro para o Ministério da 
Justiça foi outro candidato, o senador Álvaro Dias (Pode), mas foi Bolsonaro que 
concretizou a ideia do seu adversário, dando-lhe amplas condições para combater 
a corrupção, assumindo a Pasta da Justiça como era antigamente, com a Polícia 
Federal e o que é hoje o Ministério da Defesa e mais parte do COAF, para investigar 
muita gente que se faz de laranja para esconder grandes riquezas. Ou seja, o 
presidente eleito continua recebendo o apoio dos seus eleitores: um jurista para 
comandar o Ministério da Justiça; um político para a Casa Civil, um general para 
o Ministério da Defesa; um economista para comandar o Ministério da Fazenda; 
um cientista para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Por isso, a gasolina e o 
diesel caíram de preço. O Ibovespa subiu e o dólar caiu. Os empresários já falam 
em voltar a investir no Brasil. Só faltava isso!
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romeu ZemA - O governador eleito continua reclamando de 
Fernando Pimentel (PT). Até o momento em que eu redigia esta 
coluna, ele ainda não tinha um encontro marcado com o petista. 
Parece que demorou a sair a nomeação dos elementos indicados 
por ele para fazer a transição. Romeu Zema (Novo) vai sentir a difi-
culdade de ter 400 mil empregados que não podem ser mandados 
embora e que reclamam do pagamento em dia. E ainda ter dinheiro 
para tocar o Estado.

ZemA está estudando colocar à venda algumas empresas que 
não fariam muita falta ao Estado. Medindo o custo do que foi gasto 
com promoção e propaganda nos últimos anos e a audiência da TV 
Minas e da Rádio Inconfidência, ele alega que elas não fariam falta 
ao governo. Mesmo alertado para a história das duas empresas, ele 
não se sentiu muito comprometido com os argumentos de alguns 
assessores. Zema citou, como exemplo, as transmissões esportivas da 
Inconfidência que há muito tempo não tem patrocinadores, diferente 
de outras emissoras. O novo governador está muito bem informado 
de certas coisas no Estado.

romBo dA PetroBrAs - Para a ainda senadora Gleisi Hoffman (PT), 
comparando o lucro da Petrobras de R$ 23 bilhões até o último trimestre, o 
chamado “roubo de pelo menos R$ 6 bilhões de reais ou dólares” não é nada 
diante do lucro da empresa. É aquele negócio, a língua é o chicote do corpo.

chacon o advogado - Nunca é tarde para se tomar decisão, 
especialmente quando se trata de deliberação tão nobre, como 
é o caso do nosso amigo Arnaldo Chacon Costa, que, aos 77 
anos, acaba de se formar em direito. Este é um guerreiro, um 
vitorioso cujo exemplo deve ser seguido. 

romeu Zema também está olhando com carinho para 
alguns outros órgãos como o DEER/MG, que tem uma despesa 
grande pelo que dá de resposta ao Estado. 

será que a prefeitura, durante o mandato de Kalil (PHS), 
vai continuar colocando produtos químicos na Lagoa da Pam-
pulha para diminuir o seu mau cheiro?

A cada dia vai se fortalecendo a candidatura do deputado 
Agostinho Patrus (PV) à presidência da Assembleia Legislativa 
de Minas.

domingo, dia 11 de novembro de 2018
Murai Caetano - Chico da Kafúa
Sra. Emília Mascarenhas - esposa de Pacífico Mascarenhas
Deputado Newton Cardoso Junior

segunda-feira, 12
Rubens Lessa de Carvalho 
José Renato Barbosa 
Compositor e cantor Paulinho da Viola

terça-feira, 13
Carmelita Campos 
Sérgio Richard
Fernando Policarpo

Quarta-feira, 14
Coronel Paulo Duarte
Jornalista Carlos Alberto dos Santos 
Jornalista Vera de Oliveira 
Ivair Soalheiro - Contagem

Quinta-feira, 15
Proclamação da República 
Sra. Marília Sarti - Nova Lima 
Maria Angélica Clark - Sabará

sexta-feira, 16
Eliseu Soares 
Edmundo Pé de Alface - Feira dos Produtores

sábado, 17
Marilene Cunha
João Mandí
Luiz Parreiras

em novembro, grandes atrações
musicais no sesc Palladium

Destaque para Barbatuques, Juarez Moreira e Luiz Gustavo Zago

só + 1 pouquinho é o novo projeto do Barbatuques dedicado às crianças

Se
sc

http://www.sescmg.com.br


SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
10 a 17 de novembro de 2018

loraynne Araujo

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Infraestrutura insuficiente para 
atender à demanda crescente da 
população pela Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) da Região 
Norte, localizada na Rua Oscar 
Lobo Pereira, n° 270, no bairro 
Primeiro de Maio. Esta foi a situ-
ação encontrada durante a visita 
técnica realizada pela Comissão de 
Saneamento e Saúde da Câmara 
de BH. Apesar do profissionalismo 
e dedicação dos funcionários, 
verificado pelo vereador Catatau 
(PHS), que requereu a vistoria, e 
confirmado por usuários, as con-
dições do prédio que abriga esse 
estratégico equipamento de saúde 
de Belo Horizonte não garantem o 
conforto e o atendimento adequa-
do à população. 

Passam pela UPA Norte qua-
se 400 pessoas por dia, o que 
significa uma média de 10 mil 
atendimentos por mês. Por estar 
localizada próxima da Avenida 
Cristiano Machado, a unidade de 
saúde recebe pacientes de Santa 
Luzia, Sabará, Ribeirão das Neves 
e Vespasiano, além da população 
de alta vulnerabilidade do entorno. 
De acordo com a gerente da UPA, 
Daniela Aparecida Rocha, a procu-
ra pela unidade quase dobrou nos 
últimos 4 anos, mas a estrutura do 
prédio continua a mesma. “Atual-
mente, estamos fazendo pequenas 

melhorias, como pintura e troca de 
azulejos, para melhorar o aspecto 
e a higiene do espaço”.

O prédio, que abriga a UPA Nor-
te desde 1994, possui consultórios 
pequenos e improvisados, poucos 
leitos, ambientes mal iluminados e 
com pouca ventilação e estrutura 
mal dividida, o que prejudica a 
estadia e mobilidade da equipe e 
dos pacientes. Segundo Catatau, 
a ideia é reivindicar do poder 
Executivo o bem-estar não só dos 
usuários, mas dos funcionários, ga-
rantindo as melhorias necessárias. 

Para resolver os problemas, 
o Executivo propôs a construção 
de uma nova sede na Via 240, 
no bairro Aarão Reis. Iniciada em 
2009, as obras estão paralisadas, 
faltando apenas 20% para a sua 
conclusão. A gerência da unidade 
não soube dar uma previsão de 
quando a unidade ficará pronta.

Atendimento e insumos

Segundo o médico Alcy Morei-
ra, representante da Gerência de 
Urgência e Emergência da UPA, 
o atendimento por classificação 
de risco (nas cores verde, ama-
rela e vermelha) utilizado pelas 
UPAs contribuiu para dar mais 
eficiência à gestão. Junto com 
isso, o Programa Fast Track (ou 

“via rápida”), já implantado nas 
UPAs Noroeste e Leste, e que será 
levado para todas as demais uni-
dades, pretende diminuir a espe-
ra dos pacientes menos urgentes 
(classificados com a cor verde) de 
4h para 1h30. 

Atualmente, a Unidade de Saú-
de possui 398 funcionários, dentre 
médicos, técnicos de enfermagem 
e profissionais terceirizados que 
cuidam da limpeza. As especiali-
dades atendidas são: pediatria, 
clínica médica, ortopedia, cirurgia 
e odontologia e, de acordo com 
a gerente Daniela Rocha, todas 
as equipes estão completas. Com 
relação aos insumos e materiais, 
ela informou que o almoxarifado 
da UPA está, atualmente, 95% 
completo, e que não há falta de 
medicamento.

Por fim, Catatau reconheceu a 
limpeza dos espaços e parabenizou 
o empenho dos profissionais em re-
alizar o trabalho da melhor forma 
possível, apesar da infraestrutura 
deficitária. “Vamos voltar aqui com 
o secretário Municipal de Saúde, 
Dr. Jackson Machado, e se possível, 
com um representante da Sudecap 
para sensibilizá-los, para ver o que 
pode ser melhorado no prédio e 
para que seja dado um posicio-
namento sobre o andamento das 
obras da nova UPA”, garante.

consumo de álcool aumentou
43% em 10 anos no Brasil 

Se você sentir que não consegue
parar de beber sozinho, procure ajuda!

 Uma das instituições que dá esse
suporte é o Alcoólicos Anônimos.
Para saber mais detalhes e o local
mais perto acesse o site: aa.org.br

UPA Norte precisa de melhorias
para atender à crescente demanda

Passam pela uPA norte quase 400 pessoas por dia
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A cena é comum em qualquer 
canto do Brasil: na sexta-feira, as pes-
soas vão para o barzinho beber uma 
cerveja para desestressar de uma se-
mana agitada. O consumo de álcool 
não é apenas nesse dia, a “loira” está 
com boa parte dos brasileiros durante 
todo o final de semana.  

E os dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) corrobo-
ram que as pessoas estão bebendo 
mais: em 2006, cada brasileiro, a 
partir de 15 anos, consumia o equi-
valente a 6,2 litros de álcool puro 
por ano e, em 2016, a taxa chegou 
a 8,9, um aumento de 43,5% em 
apenas 10 anos. Com isso, o país 
figura na 49ª posição do ranking 
entre os 193 avaliados. 

A OMS não vê o consumo do ál-
cool como um problema, mas con-
sidera que o uso excessivo e a falta 
de controle podem se transformar 
em ameaças. Afinal, 3,3 milhões de 
pessoas morrem todos os anos em 
consequências da bebida – 5,9% 
de todas as mortes no mundo. No 
grupo entre 20 e 39 anos, 25% das 
mortes têm uma relação direta com 
o álcool. Além disso, a organização 
constatou que a bebida pode causar 
mais de 200 doenças, incluindo 
algumas mentais.

A nutróloga e endocrinolo-
gista Paula Whyte comenta que 
as doenças mais comuns são o 
aumento da incidência de cân-
cer, demência, piora da hiper-
tensão, obesidade, pancreatite, 
hepatite entre outras. “O ideal 
é que, por dia, as mulheres não 

passem de uma dose e os ho-
mens duas. No caso da cerveja, 
seria uma latinha para elas e 
duas para eles. Se a pessoa tem 
o hábito de diariamente tomar 
cerveja é difícil parar nessa do-
sagem, então, o que orientamos 
é não consumir todos os dias e 
beber de maneira esporádica 
e com controle.  Af inal,  não 
adianta nada ficar um mês sem 
ingerir álcool e no sábado beber 
o dia todo”.

O pedreiro José Amoras é 
uma dessas pessoas que sofreu as 
consequências do hábito. Ele conta 
que bebia pelo menos uma cerveja 
por dia. “O bar é no caminho entre 
o ponto de ônibus e minha casa, 
então passava lá para conversar 
com os amigos e, nesse bate-papo, 
sempre tinha uma cervejinha no 
meio”.

Há 6 meses ele recebeu o diag-
nóstico de pancreatite. “Apesar 
dos médicos falarem que isso tem 
a ver com a minha cerveja, não 
acredito. Diminui o consumo, mas 
pelo menos duas vezes na semana 
ainda passo lá”. 

Perguntado se ele não tem 
medo de que isso prejudique 
seu tratamento da pancreatite, 
Amoras afirma que não. “Todos 
têm uma missão nessa vida, a 
minha já está concluída, meus 
filhos estão criados e com um 
bom emprego. Agora eu quero é 
ser feliz e continuar com a minha 
cerveja”. 

como beber 

A médica diz que o ideal é 
intercalar o consumo de bebidas 
alcoólicas com o de água e não 
consumi-las sem comer. “A bar-
riga vazia faz com que o álcool 
tenha um efeito mais rápido e o 
estado de embriaguez vem com 
mais força. Ademais, recomendo 
que esse consumo seja sempre 
acompanhado de um líquido mais 
saudável e que hidrate. Às vezes, a 
pessoa acha que já está tomando 
líquido ao consumir a cerveja, 
mas, na verdade, como bebida 
faz urinar, ela fica até um pouco 
desidratada”. 

A especialista recomenda que 
para cada copo de cerveja, tome-se 
um de água. “Isso é bom, porque 
dá uma sensação de saciedade 
mais rápido, então necessariamen-
te bebe-se menos”.

esporádico e dependência 

Para finalizar, Paula elucida a 
diferença do consumo de bebidas 
alcoólicas que pode ser conside-
rado esporádico daquele que já é 
dependência. “Aquela pessoa que 
tem uma ingestão diária pode 
ser considerada dependente, não 
importando a quantidade consu-
mida. Além disso, tem aquelas que 
não conseguem ficar nenhum dia 
sem beber e as pessoas que convi-
vem relatam que isso modifica até 
o humor, como irritação e falta de 
paciência. E uma pergunta muito 

importante também é ‘você conse-
gue ficar sem beber quando quer?’ 

Se a resposta for negativa, é um 
sinal eminente de dependência”.“Afinal, não adianta

nada ficar um mês
sem ingerir álcool

e no sábado
beber o dia todo”.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

O Museu dos Brin-
quedos preparou 
uma programa-

ção temática no mês de 
novembro, inspirada na 
magia do circo, para re-
ceber os visitantes com 
uma intensa e divertida 
programação. O ambien-
te também vai se trans-
formar em um grande 
picadeiro com mágicos, 
palhaços, malabaristas 
e um pátio com lonas 
e aparatos circenses. Lo-
calizado na Av. Afonso 
Pena, 2564, Funcioná-
rios, o museu funciona de 
segunda à sexta-feira, das 
9h às 17h, e aos sábados 
e feriados, das 10h às 
17h.  O ingresso custa R$ 
24 (inteira) R$ 12 (meia) 
para permanência no lo-
cal durante todo o horário 

de funcionamento. Infor-
mações pelo site www.
museudosbrinquedos.org.
br ou telefone (31) 3261-
3992.

 

Programação

Em todos os sábados 
e feriados, das 10h às 
16h, o público poderá 
vivenciar experimentações 
circenses com variados 
brinquedos interativos 
inspirados em técnicas 
do circo, como malaba-
res, corda bamba, bam-
bolê, perna de pau, acro-
bacias e jogos coletivos. O 
Camarim de Palhaço é 
outra atração do museu 
em novembro, que vai 
transformar a criançada 
em verdadeiros artistas, 
com direito a maquiagem 

temática, confecção de 
perucas e roupas e brin-
cadeiras de palhaço.

Às 11h30 e 15h, as 
oficinas de construção de 
brinquedos circenses vão 
ensinar adultos e crianças 
a fazerem seus próprios 
brinquedos. Às 17h, um 
espetáculo com o palha-
ço e mágico Chaveirinho 
invade o picadeiro do 
museu para encerrar a 
programação, fazendo 
a plateia se divertir com 
palhaçadas, mágicas, ma-
labares, dança e música.

Além de toda a pro-
gramação temática, o mu-
seu ainda conta com a ex-
posição de longa duração 
“Tempo Será – histórias 
e memórias do brincar”, 
aberta à visitação diaria-
mente e a brinquedoteca.

Vai até 27 de janeiro de 2019, no 
Grande Galeria do Palácio das Artes 
em Belo Horizonte, a exposição 

100 Anos de Celso Renato, comemorando 
o centenário do pintor, que ao lado de 
Amílcar de Castro se tornou representante 
do construtivismo artístico mineiro.

Pintor expoente no abstrato geomé-
trico brasileiro, Celso Renato de Lima 
foi um dos mais singulares artistas no 
diálogo com o construtivismo em Minas 
Gerais. Toda a multiplicidade de sua obra 
compõe a nova exposição 100 anos de 
Celso Renato, que contempla a fase do 
abstracionismo informal, encontrada 
no início da carreira do artista, até as 
pinturas-assemblages, datadas do final 
do século passado.

Os trabalhos da mostra abrangem 
todo o período de criação do artista 
(1960-1990). Serão expostas na Grande 

Galeria Alberto da Veiga Guignard mais 
de 80 obras pertencentes a importantes 
museus e coleções particulares brasilei-
ras, selecionadas pela artista plástica, 
professora, galerista e curadora Claudia 
Renault.

A exposição conta com desenhos sobre 
papel, óleo sobre tela, óleo sobre Eucatex 
(chapas de aglomerados de polpa de eu-
calipto) e tinta acrílica sobre madeira. Esta 
é a única exposição que abarcará toda a 
trajetória de Celso, não se detendo apenas 
em sua fase áurea das pinturas em madei-
ra. Foram feitos minuciosos levantamentos 
e um grande trabalho de busca das obras, 
que serão organizadas em três módulos: 
o primeiro, com os primeiros desenhos, 
o segundo, com as pinturas abstratas, e 
o terceiro, com as obras em madeira que 
consagraram Celso como um dos maiores 
artistas brasileiros. 

o artista

Ainda criança, mudou-se com a família 
do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. 
Recebeu alguns ensinamentos de pintura 
de seu pai, o também pintor Renato de 
Lima (1893-1978). Formou-se em direito 
pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), em 1944; trabalhou como 
representante de empresas de produtos 
químicos e, de 1965 a cerca de 1985, 
como advogado da Telecomunicações 
de Minas Gerais S. A. (Telemig). Parale-
lamente, dedicou-se à carreira artística 
e passou a expor suas obras a partir de 
1962. Desde a década de 1970, realizou 
pinturas-assemblages com base em ma-
deiras recolhidas em obras de construção 
civil. Nos fragmentos selecionados das 
madeiras, criou, com o uso de poucas 
cores, composições abstrato-geométricas 
orientadas pelas marcas neles existentes.

“especial circo” transforma museu 
dos Brinquedos no mês de novembro

A
m

an
da

 S
ei

xa
s

100 ANOS DO PINTOR CELSO RENATO
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da redação

tcemg solicita informações à Amm 
sobre dívida do estado na área da saúde

O corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG) se reuniu com o superintendente-executivo da 
Associação Mineira de Municípios (AMM), Rodrigo Franco, e com 
técnicos do Jurídico, Economia e de Saúde da entidade para buscar 
informações sobre a dívida do governo estadual com os municípios 
mineiros na área da saúde.

Após terem feito a inspeção junto ao Cosems-MG, os represen-
tantes do TCEMG compareceram a AMM para obter diversas outras 
informações relacionadas ao assunto, como as consequências ou 
danos as gestões municipais em razão dos atrasos do Governo do 
Estado relativos ao repasse dos recursos da saúde.

A dívida estadual nos municípios vem ocorrendo desde junho 
de 2016, momento em que o atraso nos repasses dos recursos 
estaduais para a execução de políticas públicas de saúde em 
Minas Gerais se tornou progressivo. A situação já começa a afetar 
o funcionamento de serviços básicos de saúde.

Atualmente, a dívida do Estado para com os municípios de Mi-
nas e prestadores de serviços de saúde é de R$ 3.982.189.688,21. 
Os dados estão atualizados até 16/07/2018 e só se referem aos 
repasses fundo a fundo aos municípios e aos credores com objeto 
do empenho vinculado a prestação de serviços de saúde possível 
de identificação.

Franco destacou que a AMM segue na luta pela regularização 
dos repasses constitucionais, para que os municípios mineiros 
tenham condição de administrarem suas demandas. “Estamos 
seguindo os direcionamentos do presidente Julvan Lacerda, 
atendendo a todas as solicitações e nos colocando à disposição 
diante de qualquer dúvida para que a situação seja resolvida”. 

Mais informações pelo telefone: (31)2125-2420.

número de jovens aprendizes contratados
poderia dobrar se empresas cumprissem lei
Belo Horizonte é a terceira cidade no ranking de admissões

Dados do Ministério do Trabalho 
apontam que 227 mil jovens foram 
contratados como aprendizes no 
Brasil este ano. Um fato que chama 
a atenção é que, atualmente, o país 
tem 450 mil contratações neste 
regime, mas, segundo o Boletim da 
Aprendizagem, o número poderia 
ser duas vezes maior se todas as 
empresas cumprissem a lei.

Conhecida como “Lei da Apren-
dizagem”, a norma “determina 
que as empresas de médio a 
grande porte devem possuir uma 
porcentagem equivalente a 5% e 
15% de jovens aprendizes em tra-
balho e/o estágio, sendo que estes 
demandem alguma função dentro 
da empresa”. Conforme o Boletim, 
se as empresas dedicassem 15% 
de suas vagas à contratação de 
aprendizes, esse número poderia 
chegar a 2,8 milhões de vagas de 
primeiro emprego.

As empresas que descum-
prem a lei estão sujeitas a paga-
rem multa, sofrerem denúncias 
e processo. Contudo, para o 
coordenador de desenvolvimen-
to institucional da Fundação 
Roberto Marinho, responsável 
pelo programa Aprendiz Legal 
(em parceria com o CIEE e a 
Gerar), Marcelo Bentes, falta 
fiscalização e conscientização da 
importância de se ter aprendizes 
nas corporações. “O déficit que 
existe em relação aos estágios 
é um dificultador e, além disso, 
falta vistoria do Ministério do 
Trabalho”.

Ele acredita que a escassez 
de mão de obra qualificada no 
mercado poderia ser parcial-
mente sanada com o programa 
de aprendizagem. “Quando a 
companhia contrata um jovem, 
ela investe em um profissional 
que está passando por uma 
formação. Isso é um papel social 
importante”.

O papel formativo e orienta-
dor é essencial para Bentes. “No 
Brasil, a gente tem uma dívida 
social e todos temos parte nisso, 
inclusive as empresas”. Ele acres-
centa que o programa contribui 
para que o jovem permaneça na 
escola e, em muitos casos, seja o 
primeiro membro de sua família 
a ter carteira assinada. “Ele tem 
a oportunidade de ingressar no 
mercado amparado por todo o 

sistema do Estado, além de rece-
ber formação, acompanhamento, 
todos os direitos trabalhistas 
respeitados e a possibilidade de 
ser efetivado”.

Foi exatamente o que aconte-
ceu com o auxiliar administrativo, 
Jonatas Santos. Ele participou 
do programa de aprendizagem 
oferecido pelo Senac, aos 17 
anos, e foi efetivado após 1 ano 
de contrato. “Eu não sabia o que 

queria da vida e muito menos 
tinha pretensão de trabalhar. 
Mas quando comecei na área 
administrativa, criei gosto e de-
cidi seguir”.

Hoje, ele está no último ano 
da faculdade de administração. 
“Sinceramente, não sabia nem se 
conseguiria formar no ensino mé-
dio. Era displicente com os estudos, 
mas na empresa, eles olhavam 
minha frequência e notas. Então, 

para me manter no emprego, tive 
que andar na linha”.

Ele recorda que começar a 
trabalhar relativamente cedo aju-
dou até mesmo na valorização 
do dinheiro. “Eu recebia R$ 280, 
pouco, mas eu conseguia comprar 
algumas coisas pra mim. Tinha que 
controlar bem e isso me auxiliou a 
conseguir me planejar melhor. Atu-
almente tenho um salário melhor e 
uma carreira promissora”, conclui.

em 2018, houve 227 mil contratações neste regime
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ranking de contratações no país

são Paulo

rio de Janeiro

Belo Horizonte

goiânia

Brasília

Fortaleza

Porto Alegre

(22.721)

(12.188)

(5.114)

(5.099)

(4.958)

(4.618)

(3.750)

Abusos de crianças em condomínios
devem ser imediatamente denunciados

Nos últimos meses, o Brasil tem visto 
aumentar muito os casos de pedofilia. Infeliz-
mente, os maiores algozes das crianças e ado-
lescentes são parentes ou pessoas conhecidas, 
como vizinhos e amigos da família, e os palcos 
dessa tragédia são as casas e apartamentos.

No último dia 1º de setembro, um porteiro 
foi preso em Poços de Caldas, no Sul de Minas 
Gerais, suspeito de abusar de crianças do con-
domínio. Uma das vítimas, de 16 anos, relatou 
à polícia que era violentada há 8 anos pelo 
porteiro. 

Há 10 meses, um limpador de piscinas foi 
preso depois de ter sido pego em flagrante 
estuprando uma criança de 10 anos em um 
condomínio de luxo, em Manaus (AM). Em 
Vila Velha (ES), no início do ano, um adminis-
trador foi preso depois de abusar sexualmente 
da própria filha, de apenas 5 anos, dentro do 
elevador do prédio. 

Esses e outros casos foram noticiados pela im-
prensa em todo o país e mostram que o abuso de 
crianças e adolescentes é um problema de todas 
as classes sociais e de todos os estados do Brasil. 
Nos condomínios, algumas medidas podem ser 
tomadas para evitar e denunciar os crimes.

medidas 

 Segundo o presidente do Sindicon MG, 
advogado especializado em direito condomi-
nial, Carlos Eduardo Alves de Queiroz, a mais 
importante atitude é nunca deixar as crianças 
sozinhas nas áreas comuns. “É preciso que o 
condomínio proíba que as crianças brinquem 
nas áreas de lazer sem a presença de um adulto. 
E não é qualquer adulto. Tem que ser um que 

realmente seja responsável pelo bem-estar da 
criança. O síndico deve colocar avisos debaixo 
das portas das unidades alertando para isso e 
notificar a família que deixa uma criança sozi-
nha nas áreas comuns”, diz ele.

Outro fator importante é garantir o bom fun-
cionamento dos sistemas de segurança, como o 
monitoramento por vídeo. Muitos dos casos só 
são descobertos porque o ato foi filmado pelo 
circuito interno de TV.

Já nos apartamentos o adulto responsável 
deve estar presente sempre que a unidade rece-
ber a visita de um prestador de serviços e jamais 
deixar um estranho sozinho com a criança ou 
o adolescente. Se necessário, o morador deve 
marcar o serviço para o fim de semana, para que 
possa estar em casa acompanhando tudo pesso-
almente. Os pais também devem evitar deixar as 
crianças sozinhas em casa por longos períodos. 
Elas podem abrir a porta para desconhecidos ou 
desobedecer a proibição de não saírem de casa, 
ficando, assim, mais vulneráveis a criminosos.

denúncia 

 Por fim, o síndico deve estar atento e não 
se omitir caso fique sabendo de caso de abuso 
sexual de crianças e adolescentes no condo-
mínio, ainda que aconteça dentro de alguma 
unidade. Muitas vezes, há o receio de denunciar 
e o constrangimento de se envolver em “assunto 
de família”. “Nesses casos, são crimes e não 
denunciar prejudica muito mais a família e a 
criança, do que manter o assunto encoberto”, 
afirma Carlos Eduardo.

Em caso de suspeita ou confirmação de 
pedofilia no condomínio, o síndico pode ligar 
para a Polícia Militar, no telefone 190, ou 
se tiver receio de sofrer represálias, para o 
Disque-Denúncia, 181. A ligação é sigilosa. 

Presidente do sindicon mg,
carlos eduardo Alves de Queiroz

“É preciso que
o condomínio
proíba que
as crianças
brinquem nas
áreas de lazer
sem a presença
de um adulto”

N
ei

lt
on

 S
áv

io

reunião aconteceu na sede da Amm em Belo Horizonte
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toda empresa, de médio a grande porte, ou seja,
organizações que possuem 50 ou mais funcionários

deve cumprir a lei de Aprendizagem.

Você
sabia?
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daniel Amaro

A 12ª edição do Festival Bar 
em Bar começou no dia 8 de no-
vembro e trouxe um desafio para 
os estabelecimentos participantes, 
que tiveram de utilizar Plantas 
Alimentícias Não Convencionais 
(PANCs) em suas criações. Na lista 
de ingredientes estão iguarias 
como taioba, maria gondó, capu-
chinha, ora-pro-nóbis e umbigo 
de banana. As opções do menu 
têm preço máximo de R$ 36,90. 
O circuito gastronômico, realiza-
do pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes em Minas 
Gerais (Abrasel-MG), segue até 8 
de dezembro em 26 bares de Belo 
Horizonte.

De acordo com Ricardo Rodri-
gues, presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
em Minas Gerais (Abrasel-MG), o 
evento promete movimentar os 
bares, além de ser uma oportuni-
dade de trazer para o cliente um 
prato novo. “Como acontece tra-
dicionalmente, para participar do 
festival é preciso criar uma receita 
diferenciada daquelas que já são 
ofertadas no cardápio. Para ajudar 
no desenvolvimento, os estabeleci-
mentos contaram com a ajuda do 
chef especialista em PANCs, Michel 
Abras”, explica.

Ainda segundo o presidente, a 
escolha das PANCs como protago-
nistas da 12ª edição do Festival Bar 
em Bar é pelo fato delas serem en-
contradas, com mais facilidade, na 

agricultura familiar. “Desse modo 
conseguimos reunir o agricultor, 
que é o que vende; o dono do res-
taurante, que compra o alimento 
e o transforma; e por último, o 
consumidor final, que esperamos 
não só aprovar como incorporar 
estas hortaliças em seus hábitos 
de consumo”.

Para eleger o melhor petisco 
da edição, o público pode retirar 
uma cédula disponível nos locais 
participantes e depositá-la, com 
notas de 1 a 10, em uma urna 
contida no restaurante. Estas 
informações serão apuradas pela 
organização do concurso após 
o término do festival e os três 
primeiros estabelecimentos com 
maior pontuação serão os ven-
cedores.

Juiz de Fora registrou melhora 
em três dos quatro indicadores 
estaduais da Rede Cegonha - pro-
grama de assistência à mulher 
gestante, do pré-natal ao pós-parto 
(puerpério), cobrindo até os dois 
primeiros anos de vida da criança. 
A melhora dos percentuais aponta 
para melhoria do cuidado com a 
saúde da mulher no município. A 
comparação foi feita entre o pri-
meiro e o segundo quadrimestre 
deste ano.

O primeiro indicador analisado 
foi a “Proporção de gestantes com 
acompanhantes de livre escolha 
durante internação para realização 
do parto”, que significa que a mãe 
teve garantido o direito a escolher 
quem a acompanhou durante e 
após o parto, com melhoria de 
93,79% para 95,68%.

O segundo indicador é a “Pro-
porção de recém-nascidos com 37 
semanas ou mais de gestação com 
Apgar de quinto minuto menor ou 
igual a sete”, que é a avaliação 
que os bebês recebem após o 
nascimento. Quando a instituição 
tem mais do que 2% do total 
desses recém-nascidos, essa insti-
tuição não atingiu a meta. Neste 
quesito, temos um percentual de 

1,12%, contra 1,09% no primeiro 
quadrimestre.

A terceira melhora é na taxa de 
cesárea, que caiu de 40,4% para 
37,74%. A meta é que as mater-
nidades “Tipo 1” realizem menos 
que 30% de cesarianas, e as do 
“Tipo 2”, menos que 35%. Estas 
metas são pré-determinadas pelo 
Ministério da Saúde e estão em 
consonância com a Organização 
Mundial de Saúde.

O resultado positivo desses in-
dicadores garante a permanência 
do programa na cidade. Juiz de 
Fora foi escolhida em Minas Gerais 
para receber incentivo financeiro 
do governo federal e do estado 
para implantação, monitoramento 
e ampliação da assistência obstétri-
ca e neonatal no componente 2 da 
Rede Cegonha, que abrange toda a 
estrutura de assistência ao parto e 
nascimento. Atualmente, são con-
templados com o serviço: Hospital 
e Maternidade Therezinha de Jesus, 
Santa Casa de Misericórdia e Hos-
pital Regional Doutor João Penido. 
 
taxa de mortalidade infantil

Segundo estatísticas do Depar-
tamento de Vigilância Epidemioló-
gica e Ambiental (DVEA), em Juiz 

de Fora, a razão de mortalidade 
materna caiu de 94, em 2016, para 
30,35, em 2017. Já o índice de mor-
talidade infantil, baixou de 12.10 
para 10.32, o menor índice desde 
2000. A queda da mortalidade ma-
terna é mais um dado que aponta 
que a saúde da gestante e do bebê 
não tem sido negligenciada. Estes 
indicadores são muito sensíveis 
e dizem muito sobre a qualidade 
assistencial de uma população. 
 
grupo condutor

Para garantir que o serviço 
seja realizado de forma eficaz, Juiz 
de Fora criou o Grupo Condutor 
Municipal da Rede Cegonha, que 
analisa, nas maternidades, cada 
componente, de acordo com suas 
áreas de atuação, cobrando um 
plano de ações das instituições 
que não atingirem a meta esta-
belecida.

Para a enfermeira obstetra 
Andréa Dias Lanziotti, referência 
técnica municipal da Rede Cego-
nha, “através do Grupo Condutor, 
temos ampliado a discussão em 
várias esferas, bem como mantido 
uma interface muito próxima com 
as maternidades do município que 
compõem o programa”.

12º Festival Bar em Bar movimenta
26 estabelecimentos de Belo Horizonte

incentivo
Acesse nosso site e veja a lista completa dos bares participantes.

www.edicaodobrasil.com.br

Público poderá dar
notas de 1 a 10 e
eleger o melhor
petisco da edição
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Brasil recebe pela primeira
vez Campeonato de Café

De 7 a 9 de novembro, no Ex-
pominas BH, o Brasil recebeu pela 
primeira vez Campeonatos Mundiais 
de Barista e milhares de visitantes 
internacionais de todas as partes do 
mundo. As disputas foram destaques 
na programação da Semana Interna-
cional do Café (SIC), maior evento 
nacional do setor e o mais relevante 
encontro dessa agroindústria.

Organizados pela World Coffee 
Events, entidade ligada à Associação 
de Cafés Especiais, em parceria com 
o National Body, da Associação 
Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), 
os quatro mundiais avaliaram as 
diversas maneiras de fazer café. World 
Coffee in Good Spirits Championship 
(drinques alcoólicos com café), World 
Latte Art Championship (desenho no 
café com leite), World Brewers Cup 
(preparo de café) e World Cup Tasters 
Championship (prova de café).  

O objetivo do evento foi agregar 
a comunidade internacional apai-
xonada pelo café e mostrar como o 
mercado tem profissionais diferen-
ciados no preparo da bebida mais 
consumida no mundo. “A conquista 
do país-sede de quatro mundiais é 
fruto de uma combinação de diver-
sos fatores presentes na Semana 
Internacional do Café: conexão entre 
todos os elos do setor, diversidade de 
públicos nacionais e internacionais, 
amadurecimento do mercado inter-
no e relevância no incentivo a novos 
negócios de café especial. Para nós é 
uma grande oportunidade”, aponta 
Caio Alonso Fontes, diretor da Café 
Editora, um dos idealizadores da SIC.

Além dos campeonatos mun-
diais, a SIC teve como uma das 
principais ações promover as regiões 
produtoras de café de Minas Gerais 
e do Brasil. “O Brasil é o maior 
produtor mundial de café. Somente 
das lavouras mineiras, sai 1 de cada 
5 xícaras de café consumidas no 
mundo. Tem grande importância 
histórica, social e econômica. E além 
da quantidade, o país é reconhecido 
mundialmente como produtor de 
cafés de alta qualidade, com muitas 
origens e sabores”, explica Roberto 
Simões, presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Sistema FAEMG), 
entidade realizadora da SIC.

A Semana Internacional do Café 
(SIC) é uma iniciativa do Sistema Fa-
emg, Café Editora, Sebrae e Governo 
de Minas, por meio da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Estado de Minas Gerais (Seapa) 
e Codemig. Reúne toda a cadeia 
produtiva do setor cafeeiro nacional e 
internacional, em prol do crescimento 
social e economicamente sustentável 
do produto brasileiro. O encontro 
envolve cafeicultores, torrefadores, 
classificadores, exportadores, com-
pradores, fornecedores, empresários, 
baristas, proprietários de cafeterias e 
apreciadores. Durante sua programa-
ção foram realizados eventos simultâ-
neos focados nas áreas de Mercado & 
Consumo, Conhecimento & Inovação e 
Negócios & Empreendedorismo. 

mulheres do café

Cerca de 400 mulheres de todas as 
regiões produtoras de café do Brasil e 
da América Latina estiveram presentes 
na Semana Internacional do Café (SIC), 
participando do 8° encontro da Aliança 
Internacional das Mulheres do Café – 
IWCA Brasil, rede formada por mulheres 
envolvidas na agroindústria do café. 

Para discutir este cenário, foram 
oferecidas diversas atividades, entre 
elas, palestra do diretor executivo da 
Organização Internacional do Café 
(OIC), José Sette, que apresentou dados 
estatísticos recolhidos recentemente 
sobre o papel da mulher no sistema 
agroindustrial do café. Aconteceu tam-
bém um painel moderado pela jorna-
lista Mariana Proença com importantes 

protagonistas do setor, reforçando 
as diversas perspectivas do papel da 
mulher no “mundo do café”. 

 “Acredito que toda mulher que tra-
balha com café, sobretudo na produção, 
tem o mesmo perfil – muita coragem, 
resiliência, otimismo, apego ao lugar e 
abertura para inovar e buscar soluções, 
pois os desafios são enormes. O que faz 
a diferença são as oportunidades que 
nem sempre são as mesmas para todas, 
sobretudo se compararmos com os 
homens”, afirma uma das idealizadoras 
da IWCA, Josiane Cotrim.

expominas 

Sob nova gestão privada, um dos 
maiores e mais importantes centros 
de convenções do país, o Expomi-
nas BH destaca-se por seu padrão 
internacional e sua versatilidade. 
A casa oferece espaços para feiras, 
exposições, congressos, eventos 
corporativos e sociais, além de ou-
tras atividades de diferentes portes 
e formatos.

Em local de fácil acesso, único da 
América Latina interligado ao metrô 
da cidade, o Expominas possui uma 
área construída de 72 mil metros 
quadrados, comportando um pú-
blico de aproximadamente 45 mil 
pessoas. Suas modulações para três 
pavilhões e uma arena permitem 
a realização de eventos e ações 
simultaneamente, com conforto e 
segurança. O espaço multifuncional 
oferece ainda estacionamento com 
capacidade para 2.200 vagas. Infor-
mações: www.expominasbh.com.br

Juiz de Fora registra melhora em três
indicadores estaduais da Rede Cegonha

resultado positivo garante a permanência do programa na cidade
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tradicional festa da jabuticaba 
acontece de 15 e 18 de novembro

Devido ao grande sucesso do 
ano passado, o Festival da Jabuti-
caba deste ano ganhou mais um 
dia. O evento acontecerá entre os 
dias 15 e 18 de novembro, no Centro 
Histórico, onde será montado um 
verdadeiro circuito gastronômico e 
cultural com venda da fruta fresca, 
seus derivados e pratos elaborados 
por chefs de cozinha de quinta a 
domingo. Barracas de comidas 
variadas, além de shows e artesa-
nato completam a programação do 
evento promovido pela Associação 
dos Produtores de Derivados de 
Jabuticaba de Sabará (Asprodejas) 
com o apoio da prefeitura de Saba-
rá. Estima-se que cerca de 120 mil 
pessoas circulem pelo evento duran-
te os 4 dias de festa.

O circuito Festival da Jabutica-
ba será montado nas Praças Melo 
Viana e Santa Rita, interligadas 
pela rua Dom Pedro II. Licor, ge-
leia, sorvete, vinho, molhos, entre 
outras delícias estarão à venda 
entre os derivados de jabuticaba, 

com preços que variam entre R$ 
3,00 e R$ 40,00. Serão 26 estan-
des de produtos derivados e 17 
dedicados a gastronomia, sendo 
nove na Praça Melo Viana e 
oito na praça Santa Rita.

A novidade este ano é a Vila 
do Artesanato, um espaço que 
será montado na Rua Luiz Cassia-
no onde o visitante terá contato 
com o mais significativo arte-
sanato sabarense, capitaneado 
pela tradicional palma barroca, 
renda turca de bicos, oratórios e 
imaginárias, entre outros.

Outro grande atrativo do 
Festival é o “Cozinha Show”. Du-
rante 4 dias, o público poderá 
assistir às oficinas apresentadas 
na Praça Melo Viana, totalmente 
gratuitas, com interação dos par-
ticipantes. Os convites para essa 
atração são distribuídos sempre 
antes de cada oficina com um 
número limitado para degusta-
ção. Ao todo, serão apresentadas 
17 receitas de chefs renomados 

como Ivo Faria, Edson Puiati, Fla-
vio Trombino, entre outros.

De acordo com o prefeito 
Wander Borges (PSB), após a 
edição de 2017, o festival se 
consagrou como o maior evento 
turístico do município. “Demos 
ao festival uma nova formatação, 
inserindo Sabará no circuito dos 
grandes eventos gastronômicos 
do país. O festival da jabutica-
ba aquece a economia, gera 
oportunidade de negócios e va-
loriza a cidade. É sem dúvidas, o 
maior evento realizado em nosso 
município, beneficiando toda ca-
deia produtiva e proporcionando 
a todos, muita cultura e diversão”.

A programação cultural e 
artística do evento será bem 
diversificada, para agradar todos 
os tipos de público. Dezenas 
de artistas musicais se apresen-
tarão nos palcos das praças Melo 
Viana e Santa Rita. Além disso, 
haverá intervenções culturas por 
todo o circuito.

estima-se que cerca de 120 mil pessoas circulem pelo evento
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

colar do mérito legislativo   
O presidente da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, vereador Henrique Braga (PSDB), convida 
para a solenidade de entrega do Grande Colar do 
Mérito Legislativo Municipal 2018, a realizar-se em 
reunião solene no plenário Amynthas de Barros, dia 
14 de novembro de 2018, às 20h.

curso de manipulação de alimentos
A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte 

está iniciando uma fiscalização em todos os ho-
téis, restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, 
pizzarias, churrascaria e similares. O Sindicato 

de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação 
Mineira de Bares e Restaurantes, Hotéis e 
Lanchonetes (Amibar), em parceria com a 
Alimentum Consultoria realizará mais um curso 
na área de manipulação de alimentos, exigido 
pela Anvisa. O curso tem duração de cinco dias, 
de 22 a 26 de novembro 2018, das 15h às 19h. 
As inscrições poderão ser feitas pelo site do 
sindicato www.sindhorb.org.br e também pelos 
e-mails: (tesouraria1@sindhorb.org.br Bruno); 
(assessoria.presidencia@sindhorb.org.br Da-
niel) e (cobranca1@sindhorb.org.br Márcio).

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

c A n A l   A B e r t o

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

HosPitAl dA BAleiA é reconHecido PelA trAnsPArênciA e goVernAnçA

ABlA mArcA PresençA em eVento e FAlA soBre moBilidAde

O Hospital da Baleia rece-
beu o Selo Doar - Padrão A, 
que legitima o profissiona-
lismo e a transparência das 
organizações não-governa-
mentais (ONG’s) brasileiras 

e atesta a adequação aos 
padrões de gestão profissio-
nal de transparência. O re-
conhecimento nacional, com 
validade de um ano, indica 
que a instituição está ano 

caminho certo em relação à 
governança corporativa e atri-
bui credibilidade para a novas 
parcerias e doações, sempre 
tendo como foco o bem-estar 
dos pacientes.

Para o presidente do con-
selho nacional da Associação 
Brasileira das Locadoras de Au-
tomóveis (ABLA), Paulo Miguel 
Junior, que representou a enti-
dade no 14º Salão de Veículos 
Elétricos Latino-Americano, o 
carro híbrido tem grande chan-
ce de conquistar espaço entre 

os brasileiros. “No mundo, o 
futuro é o carro elétrico, mas 
no Brasil, devido às característi-
cas de nosso mercado, é muito 
provável que o híbrido será o 
escolhido”, avalia o presidente. 
“E o carro autônomo, por en-
quanto, é um futuro bem mais 
distante”, completa. Paralelo 

à exposição das novidades do 
salão, acontece o Congresso de 
Mobilidade e Veículos Elétricos 
(CMOVE). Através de painéis 
e palestras dos profissionais 
envolvidos do setor, conteúdos 
inéditos foram expostos de 
B2B, ou seja, de empresa para 
empresa.

Projeto Presença valoriza infância
com a participação de 500 crianças

itabiritoitabirito

A Praça da Estação ficou repleta 
com a exposição do Projeto Presença 
2018. Com o intuito de difundir amor 
e paz por meio da defesa e valorização 
da infância, o espaço ganhou ainda 
mais vida com os bonecos que colo-
riram a entrada do prédio da Biblio-
teca Pública de Itabirito. Neste ano, 
participaram a Escola Municipal Laura 
Queiroz e a Escola Professor Jayme de 
Souza Martins.

Para Jussara Malheiros, supervi-
sora pedagógica da educação infantil 
da Escola Professor Jayme de Souza 
Martins, o projeto trouxe a sensibili-
zação entre as crianças e sua família. 
“Para nós da escola teve uma grande 
importância o Presença. Trabalhamos 
o tema proposto esse ano, que é a paz, 
a tolerância e o valor da doação. Doar 
algo que a gente não quer mais é fácil, 
mas doar algo que a gente gostou mui-
to, se apegou, é um exercício grande 
para as crianças”.

Para as coordenadoras do projeto 
em Itabirito, Cléa Braga e Janaina 
Oliveira, o projeto vem enaltecer a 
importância da criança e de uma 
infância feliz e participativa. “Para 
nós, o Presença é uma convocação do 
universo para difundir o amor e a paz 
por meio da defesa e valorização da 
infância bem vivida. Aqui podemos unir 
contextos tão diversos confiando que o 
convívio com os diferentes é a possibi-
lidade de superar as desigualdades e 
construir um mundo novo, uma nova 
sociedade”, destaca Cléa.

Os bonecos confeccionados neste 
ano serão doados para uma entidade 

de Itabirito que será escolhida em 
breve. A Escola Municipal Laura Queiroz 
recebeu os bonecos em 2017 e neste 
ano participou mais de perto do pro-
jeto. Para a diretora da escola, Fátima 
Ribeiro, a dinâmica foi encantadora 
e todos gostaram de participar. “A 
construção dos bonecos foi realizada 
na própria escola com os professores 
e alunos e com oficinas nas quais os 
pais participaram, diferente do que 
é proposto pelo projeto em que os 
bonecos são feitos em casa”.

sobre o projeto

A ação voluntária foi criada em 
2012, em Salvador (BA), pela RedSOLA-
RE Brasil. A iniciativa visa à mobilização 

em defesa da Cultura da Infância, em 
um nó de solidariedade, comprometi-
mento, troca, reflexões e descobertas. 
Para simbolizar a paz, um dos valores 
do projeto, todo boneco confeccionado 
recebe um pequeno coração antes de 
ser destinado à doação.

O projeto Presença já foi realizado 
em mais de 50 cidades no Brasil e tem 
como objetivo criar e distribuir bonecos 
de pano nos espaços públicos a fim de 
valorizar a brincadeira, a criatividade e 
o lúdico, sem o excesso de consumo. A 
ação faz da criança a protagonista do 
processo de criação, o que reafirma 
meninas e meninos como sujeitos 
potentes, pensantes e críticos perante 
seu meio social, preservando assim sua 
visão singular de mundo.

Prefeitura de Fabriciano entrega 
Banco de Alimentos à comunidade
A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou a inaugu-

ração do Banco de Alimentos, no bairro Floresta. O novo 
equipamento vem fortalecer as políticas públicas de segu-
rança alimentar e nutricional no município, com objetivo de 
minimizar os efeitos da fome e combater o desperdício. Os 
alimentos distribuídos são excedentes de comercialização e 
produção, perfeitos para o consumo e com valor nutricional.

A distribuição vai possibilitar a complementação ali-
mentar a 120 famílias carentes e todas as pessoas assistidas 
pelas mais de 20 instituições já cadastradas pela Secretaria 
de Governança de Assistência Social. 

“Infelizmente, ainda há muitas pessoas que passam 
fome ou tem dificuldades para garantir uma alimentação 
adequada e saudável. Na outra ponta, tem empresas e 
produtores rurais que não tinham um local adequado para 
destinar o excedente de produção, o que não foi comerciali-
zado, mas é próprio para o consumo. O Banco de Alimentos 
é um exemplo de que a economia solidária funciona. Vai 
captar o excesso onde tem e distribuir para quem mais 
precisa”, resumiu o prefeito de Coronel Fabriciano Dr. Marcos 
Vinicius (PSDB).

O Banco de Alimentos de Coronel Fabriciano foi implan-
tado e será mantido com recursos próprios da prefeitura. O 
local, que passou por obras de reforma e adequação, estava 

há dois anos sem uso e foi cedido ao município pela Igreja 
Presbiteriana do Melo Viana, por um período de cinco anos. 
O novo equipamento público conta com salas para armaze-
nar alimentos secos e in natura separados, cozinha equipada, 
sala de educação alimentar. O local contará ainda com sala 
de apoio da Polícia Militar para atender a população do 
bairro Floresta e vizinhança.

A inauguração foi acompanhada por populares, lideran-
ças políticas e comunitárias, representantes de entidades 
assistenciais que serão atendidas pelo Banco de Alimentos.
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escolas laura Queiroz e Jayme martins fizeram parte do projeto
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governador eleito romeu Zema e o
deputado reeleito Arlen santiago, em

encontro na Assembleia legislativa

senador rodrigo Pacheco e o
deputado igor timo em evento
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o seu consórcio multibrasileiro

Prefeito anuncia etapa do campeonato
mundial de tênis em uberlândia

#toqueAzul

Pela primeira vez, Uberlândia 
será sede da fase qualificatória 
da Copa Davis, principal torneio 
de tênis entre nações. O anúncio 
foi feito pelo prefeito Odelmo Leão 
(PP) no Centro Administrativo. A 
viabilização do torneio foi propi-
ciada por meio de um contrato de 
parceria firmado entre a Prefeitura 
Municipal, a Confederação Brasilei-
ra de Tênis (CBT) e o Praia Clube. 

Ao sediar esta etapa da compe-
tição, Uberlândia desbanca outras 
quatro grandes capitais interessa-
das em receber a disputa, incluindo 
Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Florianópolis e Rio de Janeiro. Com 
transmissões para todo o mundo, 
os jogos acontecem nos dias 1º e 
2 de fevereiro de 2019, na Arena 
Sabiazinho, com confrontos indivi-
duais e em duplas entre as seleções 
de Brasil e Bélgica. 

“Desde que soubemos da 
intenção de trazer esta etapa 
para nossa cidade, nos coloca-
mos à disposição para fazer esse 
evento acontecer. São 11 horas de 
transmissão televisiva para 150 
países do mundo. É um momento 
ímpar para que possamos eviden-
ciar os potenciais e a estrutura de 
Uberlândia para o mundo”, disse 
Odelmo.

Ele acrescenta que também se 
trata de uma ocasião para inspirar 
e incentivar outras pessoas a pra-
ticarem esporte, com mais saúde 
e qualidade de vida. “O povo de 
Uberlândia merece e esperamos 
fazer uma grande festa do esporte 
na cidade no ano que vem”, conta.

 
social 

Além de agir como facilitador 
para permitir que o evento mun-
dial ocorresse em Uberlândia, 
Odelmo Leão ressaltou os esforços 
da administração municipal junto 
à CTB para trabalhar também o 
caráter social da ocasião. “Nós es-
tamos estudando um cronograma 
para levar as crianças dos nossos 
bairros para acompanharem os 
treinamentos dos atletas que 
participarão. Esse é um lado social 
que vamos promover para difundir 
o esporte para todos. Um primeiro 

passo que poderá se tornar um 
programa na área”, explicou.

cenário local 
Para o presidente da CBT, Rafael 

Westrupp, a assinatura do contrato 
representa um desejo concretizado. 
Segundo ele, o que tornou Uberlân-
dia sede do confronto da Copa foi o 
fato de encontrar na cidade tanto 
infraestrutura de alto nível quanto 
lideranças profissionais e engajadas, 
no poder público e na esfera privada, 
para a realização do evento. 

 “Certamente, a Copa Davis 
será um marco na cidade. A Arena 
Sabiazinho atende muito bem as 
necessidades para operacionali-
zarmos o maior evento de tênis 
do Brasil, com transmissão para 
o mundo inteiro. Agradecemos o 
esforço do prefeito em nos rece-
ber desde o primeiro momento”, 
afirmou.

odelmo leão: “são 11 horas de transmissão
televisiva para 150 países do mundo”
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Atividade física reduz em até 61% a
mortalidade pelo câncer de próstata

É de conhecimento geral que a prática de atividades 
físicas previne vários tipos de doença, entretanto, 
o que muitos não sabem é que manter o corpo 
em movimento também ajuda a prevenir o câncer 

de próstata. 
Um estudo feito na Universidade de Harvard, nos Esta-

dos Unidos, reuniu 2.705 homens com câncer de próstata 
e os separaram em dois grupos, um se exercitava 3 horas 
ou mais por semana e outro realizava exercícios da mesma 
intensidade, porém durante menos de 1 hora por semana. 
Os participantes do primeiro grupo tiveram risco de mor-
talidade pela doença 61% menor do que os do segundo.

O urologista Rogério Saint-Clair explica que a prática de 
atividades físicas contribui para a perda de peso, o que con-
sequentemente evita também algumas doenças que podem 
estar relacionadas ao câncer de próstata. “A obesidade des-
regula várias vias hormonais que servem de proteção para o 
corpo do homem. Então, com uma rotina saudável, baseada 
em uma boa alimentação, atividades físicas, dormir de 6 a 
8 horas por dia e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e 
cigarro, é possível ter uma prevenção direta não apenas do 
câncer de próstata, mas também de várias outras doenças 
que podem ser agravadas com o sobrepeso”.

Felipe Morais, fisoterapeuta especialista em ortopedia e 
esportes, alerta que qualquer atividade física deve ser sempre 
acompanhada por um profissional. “Todas as práticas esportivas 
geram benefícios para a saúde, como o controle do colesterol, a 
taxa de glicose, entre outros, mas a orientação de uma pessoa 
qualificada é fundamental para evitar lesões musculares”. 

O fisoterapeuta conta que já atendeu pacientes que 
procuraram uma vida saudável apenas depois de ter tido o 
câncer. “Eles provavelmente tinham uma rotina desregrada 
antes da doença, às vezes eram tabagistas e bebiam muito, 
e o câncer foi um divisor de águas, afinal passaram a olhar 
melhor para a saúde até para evitar a recorrência do mal”. 

Ele finaliza dizendo que após o câncer é necessário ter 
cuidado nos exercícios praticados. “Tudo depende de como 
foi o tratamento, se ele precisou de passar por um proce-
dimento cirúrgico ou não. Mas independente se o homem 
passou pela cirurgia, é imprescindível ter uma liberação 
do médico para voltar a fazer alguma atividade física e o 
profissional irá também orientar o que pode ser feito. Po-
rém, da experiência que tenho, geralmente, antes de iniciar 
alguma prática, o paciente passa pela fisioterapia visando, 
principalmente, uma melhora do controle da musculatura 
abdominal e pélvica. Ou seja, esse retorno é gradativo”.    

esporte como aliado 
O corretor de seguros Fernando Araujo conta que sempre 

praticou esportes, desde quando ainda era garoto. “Quando era 
jovem, fui esportista federado, mas depois fazia apenas corrida, 
caminhada e ginástica até receber o diagnóstico do câncer. Isso 
foi um duro golpe, pois perdi o controle psicológico e tive até que 
fazer uma cirurgia para a retirada total da próstata”. 

A intervenção foi realizada em maio do ano passado e, 
após 6 meses, ele voltou com às atividades físicas. “Atual-
mente faço caminhada, pilates e musculação. É uma forma 
de sempre manter o cuidado com a minha saúde”, finaliza.

Conheça alguns esportistas que
tiveram tumor na próstata

O ex-meia do Flamengo Ederson foi diagnosticado 
com câncer na próstata após um exame antidoping 
ter detectado uma anomalia na presença do hormônio 

HCG no organismo do jogador.

ederson

Em 2008, o jogador do basquete teve detectado 
o tumor e foi retirado um dos seus testículos. Atual-
mente, ele é pai de três filhos, todos nascidos após 

a cirurgia.

nenê

O goleiro foi diagnosticado quando tinha 17 anos 
e fez um tratamento que durou 10 meses.

douglas

Exames da ida do holandês do PSV para o Chelsea 
revelaram um câncer quando tinha 20 anos.

robben

Neste mês de novembro, iremos fazer uma série de matérias para falar sobre 
os cuidados com a saúde do homem. Essa foi a segunda e, na semana que vem, 
o tema será tratado na página 7, em Saúde & Vida.

A obesidade
desregula várias
vias hormonais
que servem
de proteção
para o corpo
do homem

VAr será a novidade do
campeonato mineiro 2019

O Campeonato Brasileiro 
está terminando e os clubes mi-
neiros já estão planejando o ano 
de 2019 para as competições. 
O primeiro campeonato será o 
Mineiro que começa em janeiro e 
terá o VAR com o objetivo de ten-
tar acabar com as polêmicas da 
arbitragem, a Fifa implementou 
o VAR (Vídeo Assistant Referee), 
um sistema de apoio ao vivo para 
os árbitros, que lhes dá a opção 
de mudar decisões que pode-
riam influenciar a pontuação ou 
os incidentes da partida. Desde 
que foi usado pela primeira vez 
na Copa do Mundo de 2018, o 
Árbitro Assistente de Vídeo rece-
beu várias críticas, pois são três 
árbitros em uma sala cheia de 
monitores e com todas as pos-
síveis jogadas para analisar e 
ajudar o árbitro com qualquer 
jogada controversa ou decisão 
que já tenha sido tomada.

      O Campeonato Mineiro 
de 2019 contará com o sistema 
de árbitro de vídeo (VAR) a partir 
da semifinal. A implementação 
do VAR foi definida, durante o 
conselho técnico do Estadual, 
realizada no mês passado, em 
votação na Federação Mineira 
de Futebol (FMF). Entretanto, 
a novidade será utilizada ape-
nas em estádios homologados, 
com estrutura para receber os 
equipamentos.  A tecnologia 
será bancada pela federação 
e a homologação dos estádios 
será de responsabilidade dos 

clubes que estiverem envolvidos 
nas partidas. A grande novidade 
é o uso do VAR nas partidas da 
semifinal e final.

O VAR tem causado muita 
polêmica nas partidas com jo-
gadas sendo analisadas pelos 
árbitros e sendo discutidas pelos 
torcedores, jogadores e diretores 
dos clubes, após as decisões das 
imagens do VAR. Os dirigentes 
acreditam no VAR, cujos custos 
serão arcados pela FMF e, se-
gundo os clubes, as imagens do 
VAR trazem mais transparência 
e segurança ao campeonato. O 
valor do uso da tecnologia em 
cada jogo é em torno de R$ 35 
mil a R$ 40 mil.

Além da implementação do 
VAR, a reunião com dirigentes 
dos times mineiros também de-

finiu outras questões da competi-
ção. O Campeonato Mineiro terá 
duração de 3 meses, começando 
em 20 de janeiro e com a decisão 
sendo disputada em 21 de abril.

Apenas estádios com capaci-
dade mínima para 10 mil torce-
dores poderão receber jogos das 
quartas de final. Outra novidade 
adotada no Estadual em 2019 
será o formato de inscrições de 
jogadores, que poderá ser feito 
em qualquer momento da com-
petição, sem data limite. Na edi-
ção passada, os clubes podiam 
inscrever atletas até às quartas. 
Clubes que disputarão o Campe-
onato Mineiro de 2019: América; 
Atlético; Boa Esporte, Caldense, 
Cruzeiro, Guarani, Patrocinense, 
Tombense, Tupi, Tupynambás, 
URT e Villa Nova.
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